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٥ املقدمة

  املقدمة

  
احلمد هللا رب العاملني، ويلّ التوفيق والسداد، وامللهم لكل خري 
وصواب، والصالة والسالم على سيد األنبياء واملرسلني، وإمام العلماء 
العاملني، وقدوة السالكني إىل رب العاملني، وعلى آله وأصحابه وأتباعه 

  .الدينإىل يوم 
، أرجو اهللا <ديث الضعيفاحلالعمل بحكم >فهذا حبث عن : أما بعد

  :، وذلكفيه التوفيق والسداد~ تعاىل
 . جمال ذلكوحتديدبه،   العملُمن حيثُ ـ ١

 .أئمتنا املتقدمني~  فيه خطَىاًمتتبع ـ ٢

 هلا، اً الرجوع إىل أقواهلم يف مصادرها، متتبع فيه منهجاًسالك ـ ٣
 . ملتفرقاااًجامع

 السالكني يف أحباثهم ،خطأ املتأخرين املعاصرينخطَى و اًمتجنب ـ ٤
 .، والتأثُّر مبا شاع وذاع العاطفيةىالعلمية الكالم اخلَطَايب، والدعاو

  :ويتألف هذا البحث من
  :متهيد، فيه بيان

  .٩ ص. أمهية هذا البحث ـ ١
  .١٣ ص.  الدينيفـ أمهية اإلسناد ٢
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٦ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

  :أربعة أبواب: ويليه
  .٢٩ ص.  احلديث الضعيف نظرياً:الباب األول

  :من أربعة مباحثويتكون 
  .احلديث الضعيف، وأقسامه :املبحث األول
  :وفيه مطلبان
  .٣١ ص.  تعريف احلديث الضعيف:ولاملطلب األ
 أقسام احلديث الضعيف يف ضوء جممل ألفاظ :ثايناملطلب ال
  .٣٢ ص. اجلرح والتعديل

  .٣٣ص. األقوال يف صحة العمل باحلديث الضعيف :املبحث الثاين
  :وحتته مطلبان

ح  ما هو األمر :طلب األولامل غ للعمل بالضعيفاملصحاملسو .
  .٣٣ص

 أقوال األئمة املتقدمني فمن بعدهم يف صحة العمل :املطلب الثاين
  .٣٤ ص. بالضعيف

  .٦٨ ص. حكم العمل باحلديث الضعيف :ثالثاملبحث ال
  .٧٣ ص. شروط العمل باحلديث الضعيف :املبحث الرابع

  .١١١ ص. ضعيف تطبيقياًاحلديث ال :الباب الثاين
  :ويتكون من مبحثني

  .١١٣ ص.  احلديث الضعيف وتطبيقات األئمة له:املبحث األول
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٧ املقدمة

  .١٢٠ص. احلديث الضعيف املعمول به، وجماالته :املبحث الثاين
  :وحتته مطلبان
  .١٢٠ ما هو احلديث الضعيف املعمول به ص:املطلب األول
  .١٢٢ صعيف جماالت العمل باحلديث الض:املطلب الثاين
ال جيوز العمل باحلديث :  تفنيد الدعوى القائلة:الباب الثالث
  .١٣١ص. الضعيف مطلقاً

  :ويتألف من مبحثني
، وبيان وجهة من رد العمل باحلديث الضعيف مطلقاً: املبحث األول

  .١٣٣ص. نظره
  :انوحتته مطلب

 . من نسب إليه رد العمل باحلديث الضعيف مطلقاً:املطلب األول
  .١٣٣ص

  .١٣٦ص . وتفنيدها، نقل وجهة نظرهم:املطلب الثاين
 سرد أمساءِ من نسب إليهم عدم العمل بالضعيف، :املبحث الثاين
  .١٦٧ص. وتفنيد هذه النسبة
  :وحتته مطلبان
 سرد أمساء من نسب إليه عدم العمل بالضعيف :ولاملطلب األ

  .١٦٧ص .مطلقاً
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٨ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

 .واحد منهم بالتفصيلإىل كل  تفنيد هذه النسبة :الثايناملطلب 
  .١٦٩ص

. يف بيان مسائل أخرى تتعلق باحلديث الضعيف :الباب الرابع
  .٢١٩ص
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٩ البحث هذا أمهية :أوالً

  

  أمهية هذا البحث: أوالً
إن أول ما ينبغي احلديث عنه يف هذا املوضوع السهل اليسري 

هو أمهية دراسته على وفْق هذه ): اًحديث(، الشائك العسري )اًقدمي(
، وعماد كل باحث اخلطوط العريضة األر بعة، فهي عماد كل حبث علمي

، يبتغي احلقيقةَ من وراء حبثه، ال  سبق الذيالقولَجاداً رسخ يف ذهنه م ،
من املسلَّمات اليت صار وتبناه من شائعات تواردت عليها األلسن، حىت 

  !!.النصوص على وفْقها، وترد الواضحات إىل طريقها) ~تلْوى(
 على هذه املسارات <احلديث الضعيفبعمل ال>وأمهية دراسة 

يف التباين الكبري بني ~ عريضة، تتجلى~ ، ودعاوىاً، وتطبيقياًنظري: الثالثة
: من القرن الثاين: واقع علمائنا األقدمني، فمن بعدهم على مدى القرون

اهللا بن ’اإلمام اتهد سفيان الثوري، وتلميذه اإلمام اتهد عبد
 إىل  رمحهم اهللا تعاىل،الرمحن بن مهدي،’ اإلمام عبداملبارك، وقرينه

منتصف القرن الثالث عشر، الذي قال فيه الشوكاين ما قال من إنكاره 
  .، وتبعه من تبعهاً بالضعيف مطلقالعملَ

هم  العمل هو جواز: إن التوجه العلمي العام لعلمائنا السابقني مجيعِ
األقوال واألعمال، واملكارم ه يف فضائل باحلديث الضعيف، واستحباب

واحملامد، والترغيب والترهيب، وما شئت من أبواب عملية حتمل هذا 
 وسيلة للترجيح اًاملعىن، ويف بعض األحكام االحتياطية، ويعتربونه أحيان

  .بني احتمالني للنص الشرعي، وما إىل ذلك
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١٠ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

 <اداجته>ـ ، وهو الذي يعبر عنه ب)رأي الرجال(أن : من ذلك~ وأقوى
األئمة اتهدين، وهو االجتهاد املبين على فهم الكتاب والسنة 
واإلمجاع والقياس، هذا االجتهاد املبين على دعائم قوية من املصادر 
 التشريعية، إذا أوصل صاحبه اإلمام اتهد إىل قول يف املسألة، كأنْ

احة،  اإلبغري آخر اًهذا حالل مباح، وجاء حديث ضعيف يفيد أمر: قال
فإن بعض أئمتنا يأخذ مبا يدل عليه احلديث الضعيف، طلباً أو ياً، 

تهد وعلى ويقدوهذا رأي معروف )رأي الرجال(مه على اجتهاد ا ،
وصرح به أبو حامت مشهور عن اإلمام أمحد وصاحبه أيب داود، 

ابن ، ونقله عنه <ملخص إبطال القياس>ابن حزم يف وقال عنه ، )١(الرازي
إن : )٢(<مناقب اإلمام أيب حنيفة>، والذهيب يف <إعالم املوقعني>قيم يف ال

  .أصحاب أيب حنيفة على هذا املنهج
ه العلمي العام لعلمائنا السابقني مجيعهم : وأنا أعلم أن قويل إن التوج

 من القراء سينظرون نظرة إنكار اًأعلم أن كثري: على جواز واستحباب ذلك
عريضة منكرة، بل إن مجهرة كبرية من ~ دعوىووصف هلذا القول بأنه 

خاصتهم سيقولون هذا القول، وينكرون هذا اإلنكار، ألن الذي مأل 
إدراج الضعيف مع املوضوع يف سلسلة واحدة، : أمساعهم وأبصارهم

مها كليث وال استثناءاًوإهداردون تري .!!  

                                                  
  ).١١ (٤٣، )١٠ (٤٢، )٦ (٣٦واهلم صق كما سيأيت بيانه من أ)١(
إعالم >، وابن القيم يف ٦٨ص< ملخص إبطال القياس> ابن حزم يف )٢(

  .٢١ص< مناقب اإلمام>، والذهيب يف ٧٧:١< املوقعني
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١١ البحث هذا أمهية :أوالً

حاديث  هذين الصنفني من األوقد أصبح من الرائج على األقالم رد
قةِ اً وال تدبر، بل أصبح هذا شعارنظردون  رِ من رِبالتقليدِ األعمى( للتحر~ (

، )املتنورين(والرجوعِ إىل الوراء يف تقرير مسائل العلم، فهذا مذهب 
يتوارى من القوم إذا ) الرجعي(حىت صار هذا )!! الرجعيني(وذاك شأن 

  !.لضعيف بالجيوز العم: ر حديثاً ضعيفاً وقال معهكَذَ
بعد استقراء إن شاء اهللا تعاىل، لكن سينكشف الغطاء وتنجلي احلقيقة 

من ~ اليت قدمتها يف األسطر األوىل~ على اخلُطَىاألوىل البحث من مصادره 
أئمتنا املتقدمني، من مصادرهم، وأمجع ~ أنين أَترسم خطَى: هذا البحث

هو الذي هذا ف. عاطفيمتفرق أقواهلم، بعيداً عن الكالم اخلطايب وال
  .محلين على إفراد هذا البحث، إلحقاق احلق فيه إن شاء اهللا

  :منوذجان متباينان يف حكم العمل بالضعيف
  من أقوال العلماء السابقنياً واحداًوأنقل إىل القارئ الكرمي منوذج

عدم العمل يف من أقوال املعاصرين واحداً  اً، ومنوذجيف جواز العمل به
 الذي أشري إليه، وأنه هو الذي محلين على  الفاحشالتباين~ به، لريى

  .الكتابة يف هذا املوضوع
قال العلماء من >: )١(<األذكار> ـ قال اإلمام النووي يف مقدمة كتابه ١

جيوز ويستحب العمل يف الفضائل والترغيب : احملدثني والفقهاء وغريهم
أما األحكام ، واًوالترهيب باحلديث الضعيف، ما مل يكن موضوع
فال يعمل فيها : كاحلالل واحلرام، والبيع والنكاح والطالق، وحنو ذلك

                                                  
  .٣٦ صفحة )١(
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١٢ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

إال باحلديث الصحيح أو احلسن، إال أن يكون يف احتياطٍ يف شيء من 
ذلك، كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع، أو األنكحة، فإن 

 .<املستحب أن يترتَّه عنه، ولكن ال جيب

ل ملا وهذا كالم فَص متفق عليه، مسلَّم به عند الكافة، واملخالف ،
 .به يف هذا العلم~ ب بالنص الصريح البين ممن يقتدىفيه مطالَ

سلسلة األحاديث > ـ وقال الشيخ ناصر األلباين يف مقدمة كتابه ٢
اليت نزلت باملسلمني من ~ من املصائب العظمى>: )١(<الضعيفة واملوضوعة

تشار األحاديث الضعيفة واملوضوعة بينهم، ال أستثين ان: ~العصور األوىل
هم، إال من شاء اهللا منهم، من أئمة احلديث اًأحد  منهم، ولو كانوا علماءَ

  .<كالبخاري، وأمحد، وابن معني، وأيب حامت الرازي، وغريهم: ونقاده
وهذا واضح يف إدراج الضعيفِ مع املوضوع، واملوضوعِ مع 

د ـ فيما يتعلق بالضعيف، وال يصح لقائله الضعيف، واملناقشةُ ـ بع
 .االنفصال عن مؤاخذته بأنه أراد املوضوع فقط

مني، واحلكايتني، كْ هذين القولني، واحلُالنظر يف: واملهم اآلن
إن شاء اهللاملذاهب األئمة، والنتائج تأيت بعد .  

  
  

                                                  
)٤٧:١ )١.  
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١٣ الدين يف اإلسناد أمهية :ثانياً

  
  إلسناد يف الدينأمهية ا: ثانياً

 القول يف أمهية ، مِنمن تبعهملقد أكثر علماؤنا من السلف و
اإلسناد، وأنه سالح املؤمن، وأنه من الدين مبكان رفيع، وأنه لواله لقال 

 ،..من شاء ما شاء، وأنه املرقاة اليت يتوصل به إىل مصادر التشريع، وأنه
د اإلسالم ومستنده ن، فهو س)السند(، ويكفينا يف ذلك تسميته بـ ..وأنه

  .اب والسنةالذي يستنِد إليه الكت
وضبط  تقييد  حرف، وكلُّ، وكلُّ قرآنية كلمة آية كرمية، بل كلُّفكلُّ

  .، لتثبت قرآنيتهالً بالتواترللحرف، ال بد أن يكون متناقَ
وكذلك كل حديث شريف، ال بد له من سند صحيح أو حسن، 

  .به، وإال فالولزوم العمل ليكون يف درجة االحتجاج 
 اإلسناد اليت أشرت إليها، تكفّل بنقلها لنا وهذه األقوال يف أمهية

لعلم املصطلح، ~  يف املصادر األوىلها خاصةًعلماؤنا السابقون، جتد
، <شرف أصحاب احلديث>و، <اجلامع> و،<الكفاية>: مثل كتب اخلطيب

  .ها لغريهوغريِ
هو ضرورة ثبوت : آخر~ ألمهية السند، يشري إىل معىن~ وهذا املعىن

أو ما الصحيح أو احلسن، : سب إىل الدين، سواء بالسند نفسهين~ كلِّ معىن
  . صحيح وال حسن بذاته ولو كان غري،يقوم مقامهما

وأُقدم بني يدي بيان هذا املعىن بكلمة لإلمام النووي رمحه اهللا 
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١٤ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

 فيه وروايةُ ما سوى  عند أهل احلديث وغريهم التساهلُجيوز>: )١(قال
ن أصول ذلك صحيحة مقررة يف الشرع ألاملوضوع منه، والعملُ به، 

، فإنه <إن أصول ذلك صحيحة مقررة>فتأمل قوله . <معروفة عند أهله
  .ملحظ ال بد منه يف هذا الباب

ن راوي احلديث الصحيح أو احلسن، فإ:  وتفصيلهبيان ذلكأما 
 ملتزم ديانةً، :ا توفّر فيه من صفات االعتماد عليه، فهوميحتج حبديثه لِ

، ومع ذلك فإن األئمة النقاد احملررين ~ا روىما حفظ، ولَمظٌ لَيق
هذا الراوي على روايات غريه هلا، روايات للنصوص، يعرضون 

، وإال حكموا عليها بالشذوذ أو  ها ونعمت وحيرروا، فإن اتفقت فَبِ
النكارة، فسالمة السند واملنت من الشذوذ، والنكارة، والعلة القادحة، 

 هط من شروط الصحيح أو احلسن، وإذا مل تسلم رواية من رواياتشر
: ، ومهما كثُرت رواياته أو قلّت ـمهما كان شأن هذا الراوي وإمامته’ـ

كم عليها بالردح.  
مت ذكرها) والنكارة( وهذه أمرها )النكارة اإلسنادية(هي : اليت قد ،

) نكارة(ن هناك خمالفة الراوي الضعيف للراوي القوي، لك: قريب، فهي
 ~خمالفة هذا املنت للمتون األخرى: ، أي)النكارة املتنية(أشد منها، هي 

تسع الدائرة ت الباب، وقد أحاديث: ملسألة، وهي اليت يسموااباملتصلة 
فة هذا املنت للقواعد العامة من الدين، لكن ليس  خمالَكونتف، أكثر وأكثر

ذه ختالقلكذب أو االحكم عليه بايف السند من ي ومع ذلك، فقد جاء ،
                                                  

  .١٢٦ ـ ١٢٥: ١< شرح مسلم> يف )١(
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١٥ الدين يف اإلسناد أمهية :ثانياً

 على األئمة، وال تهالرواية املخالفة للقواعد العامة، فال تروج بضاع
هم ذلك، حىت لو كان اإلسناد برجال الصحيح، أو على شرط  يغر

ها معروفة. الشيخني، كما يقولون   .)١(واألمثلة على ما تقدم كلُّ
أو ما >: قويل~ معىنإىل بعدها ص خلُألص إىل نتيجة، وأُريد أن أخلُ

  .<يقوم مقامها
 احلديث، إال إذا كان يف احلالل واحلرامفالصحيح واحلسن حجة يف 

حينئذ ، ف~ قرينة من الروايات األخرىانكارة إسنادية، أو متنية، دلنا عليه
  .ليسا حبجة

إنه ليس حبجة يف ذاته، إال إذا : وكذلك أقول يف احلديث الضعيف
اإلسنادية أو املتنية، : ~ من الروايات األخرىقرينةٌدلّنا على قوته وثبوته 

، وبالروايات )املتابعات(عندهم بـ ~ ما يسمى: وأقصد بالروايات اإلسنادية
، وهذا أمر مقرر عند أئمة هذا )الشواهد(عندهم بـ ~ ما يسمى: املتنية

  .العلم، متقدميهم ومتأخريهم
رف احلديث ط: من طرفيه~ ص هذا املعىنوإذا شئت أن أخلِّ

 الضعيف، :)املردود(الصحيح واحلسن، وطرف احلديث ): املقبول(
هي العمدة الثابتة اليت ال من الكتاب والسنة إن القرائن اخلارجية : أقول

قليلة، ) املقبول(تتغير أحكامها، لكن احلاجة إليها مع الطرف األول 
قعها، فإن ، وكذلك واكثرية) الضعيف(واحلاجة إليها مع الطرف الثاين 

، لكن اً جداألحاديث الضعيفة اليت تقوت بشواهدها ومتابعاا كثرية
                                                  

  .٥٥٤: ٢< تدريب الراوي> منها ما جتده يف )١(
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١٦ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

ا ورقليلة األحاديث الصحيحة واحلسنة اليت وقعت املناكري يف متو تد
واحلمد هللاًجد ،.  

مـردود، مث تـسويغهم العمـل بـه        : وجه قوهلم عن احلديث الضعيف    
  :أحياناً

: قول أئمتنا~ ذه النتيجة، وهي معىنوبعد هذا، أخلُص إىل نتيجة ه
صحيح أو : مقبول، ومردود، واملقبول: احلديث ينقسم إىل قسمني

هو : ، واملردود، وحنوهاجيد، وقوي، وثابت: حسن، أو ما يشبههما
  .الضعيف بأقسامه
احلديث الضعيف يعمل به يف الفضائل وحنوها، فما هو : مث يقولون

  .؟)ي الظاهرالتناقض(االنفصال عن هذا 
أن احلديث املقبول حجة، وذلك بعد النظر وتبين سالمته : وجوابه

املتنية، والضعيف مردود عن احلجية، وذلك بعد  وأمن النكارة اإلسنادية 
املتنية، ومل يعتضد  وأالنظر وتبين عدم سالمته من النكارة اإلسنادية 

  .مبتابعات وشواهد تزيل نكارته
يكون بإدراك أن ) للمنت(، وأثر الشواهد )يللراو(وبيان أثر املتابعات 

عدالً يف دينه، وسلوكه، والتزامه : اًالراوي جيب أن يكون عدالً ضابط
 مبا اً، عاملاً يقظ، ملا يسمعه وحيفظه، مث يرويهاً، ضابط~بشرع اهللا تعاىل

  .~يروي وينسب إىل دين اهللا تعاىل
 ر ألفاظِدالقبول بقَد عن دائرة ع، فقد ب أو ضبطهفإذا طُعن يف عدالته

ه والطعن فيه، ومع ذلك فقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم أليب  جرحِ
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١٧ الدين يف اإلسناد أمهية :ثانياً

:  عن الشيطان يف احلديث الصحيح املعروف،هريرة رضي اهللا عنه
  .<صدقك وهو كذوب>

ق إال بقرائن قوية جدصدق الكذوب، ولكن ال ياًفقد يصداً جد ،
 }يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن{كهذه الشهادة من الذي ال 

، وذلك بتقوية روايته بالقواعد العامة من الكتاب والسنة، ]٤، ٣: النجم[
  .الشواهد: وهذا ما يسمونه بـ

فأمره قريب، مع مالحظة ألفاظ :  كان الطعن يف ضبطه وحفظهإذاأما 
فيه : وخيطئ، : رمبا أخطأ، هو دون قوهلم: الطعن، فقوهلم يف راوٍ

  .وحنو ذلكف، ، وفيه ضعف، وضعيلني، ولين
  :، واملثال يوضح ويقرب قريب: هذا فيما يرويه مثلِ صوابِفاحتمالُ
عشرة أحاديث، وهِم يف واحد منها، وذلك ) الثقةُ( زيد~ فلو روى

مبقارنة حديثه مع روايات الثقات املشاهري اآلخرين، فنحن نرد هذا 
حلديث املوضوع، مبثابة امن حيثُ الرد وعدم العمل به الواحد، ونعتربه 

 ال يلزم  على توثيق الرجل، إذْىقب نا، لكن وال وجودال قيمة له وال اعتبار
  .ه الوهممن أن ال يقع من كون الرجل ثقةً

على قناه باألول، ووضعنا حلوإذا تبين لنا خطؤه يف حديث آخر، أ
م، ونرد حديثه الثاين، هِخطئ، أو يي: ، فنقولاًضبط هذا الراوي مؤشر

  .؟لهل هو فاحش، أو حمتم:  خلطئهالحظتناممع 
، نقبلها، لكن ~وحينما نتأكد من صواب روايته لألحاديث األخرى

املتابعات، أو الشواهد، ال لذاته، فإنه خرج عن دائرة : بالقرائن اخلارجية
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١٨ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

  .ثقة، أو صدوق: من يقال فيه
 اهللا وامليزان هو الذي أشار إليه اإلمام ابن الصالح رمحه~ وهذا املعىن

احلديث >: أول كالمه عن احلديث املوضوع ـ النوع احلادي والعشرين ـ
املوضوع شر األحاديث الضعيفة، وال حتلّ روايته ألحدٍ علم حاله، يف 

األحاديث  ببيان وضعه، خبالف غريه من اًكان، إال مقرون~ أي معىن
يب ، حيث جاز روايتها يف الترغحتمل صدقها يف الباطنالضعيفة اليت ي

  .<والترهيب
   :ويف هذا القول فوائد

احلديثَ الضعيف، ومل : استثىن من احلديث املوضوع:  ـ أوهلا١
منه، فأفاد أن كل ضعيف جتوز روايته للعمل به، ال معيناً حيدد ضعفاً 

  .رد الرواية والتناقل وتسويد الصحف
ة من أفاد أن جواز العمل بالضعيف إمنا هو يف أبواب معين:  ـ ثانيها٢
  .الفضائل، الترغيب والترهيب، وحنوها: العلم
إنه حيتمل صدقها يف الباطن، فأفاد :  ـ وقال عن األحاديث الضعيفة٣

وجهة نظر العلماء يف العمل بالضعيف، وهي احتمال صحة هذه 
وهذا هو يف الواقع وحقيقة األمر، : أي) يف الباطن(األحاديث الضعيفة  

  .، لذلك سأقف عند هذا القوليهمفتاح هذا البحث الذي حنن ف
  .عقلي وواقعي: أ ـ االحتمال نوعان

احتمالٌ خفيف، فهو ضعف يسري، :  الضعيفِضعفب ـ احتمالُ 
  . قويٌلواحتمالٌ وسط، واحتما
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١٩ الدين يف اإلسناد أمهية :ثانياً

  .جـ ـ ما هو سبب كلٍّ من هذه االحتماالت
فإنه جيوز صدق كل متكلِّم وكذبه، وصحته، : ـ أما االحتمال العقلي

ه،  بقطع النظر عن املتكلم، وهو ال يستند إىل دليل، إال إذا كان وخطأَ
  .، فال يبقى األمر يف دائرة االحتمالمستحيالً عقلياًواجباً عقلياً، أو 

فال بد من استناده إىل شيء قوي، أو وسط، : أما االحتمال الواقعي
وسيأيت كالم ابن حجر فيه، . وهذا هو االحتمال املراد هنا. أو ضعيف

  .)١(يحهوتوض
فمبين على أقوال علماء اجلرح والتعديل فيه، : ـ أما ضعف الضعيف

يف ضعت: وخالصة أقواهلم ميكن تصنيفها إىل هذه االحتماالت الثالثة
، وسيأيت بعد صفحات قليلة شيء من التفصيل،  يسري، ووسط، وقوي

  .كما تقدم شيء منه
أمور تتعلق ـ وال ريب أن أسباب التضعيف ـ أو اجلرح ـ ترجع إىل 

  .بالضبط، وأمور ترجع إىل العدالة
فغالبه يعترب ضعفاً يسرياً أو متوسطاً، وقد : أما ما يرجع إىل الضبط

إذا تأكد غلطه يف : يصل إىل اجلرح الشديد، وذلك يف صورتني اثنتني
حكمه الرد كلياً، ) املغلوط(الرواية، ولو يف حديث واحد، فهذا احلديث 

ه حبال، فهو كاملوضوع املختلَق، لكن ليس عليه فيه ال يتقوى وال يعمل ب
وإذا تكرر منه الغلط وكثُر من حيثُ املرات، وفحش ألنه غري متعمد إمث، 

متروك، واملتروك من نوع : من حيثُ املعىن، فحينئذ يقال عن حديثه
                                                  

  .٢١ صفحة )١(
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٢٠ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

  .الضعف الشديد
فكله شديد الضعف، وقد يصل إىل احلكم : وأما ما يرجع إىل العدالة

  .يه بالوضععل
سيدنا كذب يف أحاديث الناس، وكذب يف حديث : والكذب قسمان

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فمن عرف بالكذب يف حديث الناس 
ل منه أن يكذب يف حديث ع حمتممتوقَّ: متهم بالكذب، أي: قالوا فيه

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أما من عرف بالكذب يف احلديث 
يكذب أو يضع إن كان ذلك منه مرة أو : م يصرحون فيقولونالشريف فإ

  .كذاب وضاع: مرتني، وإال قالوا
إنه : وأعود إىل كلمة اإلمام ابن الصالح وقوله عن األحاديث الضعيفة

ن حكمنا روايات م أن احلديث من: وجه هذا االحتمال: يحتمل صدقها
مل يتبين و ،ظ، وحنو ذلكله أوهام، سيء احلف: اً إمجالياً عاماًعليه حكم

، وال اًنرده بتاتلأنه مما أخطأ فيه، باملوازنة واملقارنة لروايات اآلخرين لنا 
 هذا ه، فحديثاًمما أصاب فيه ـ من خالل شواهده ومتابعاته ـ لنقبله جزم

من ~ أوىليف دائرة االحتمال، وإذا كان يف دائرة االحتمال، فالعمل به 
مع احتمال ، اً له جزم فرده ترك،لعمل بالسنةيف ظالل ا~ لنبقىرده، 

ه ـ ما دمنا  من ثواب العمل به، أما العمل بوقد يكون فيه حرمانٌصحته، 
  .فال ضرر وال إمث:  للقواعد العامة يف الدين ـمل حنكم عليه مبخالفته

احلافظ ابن حجر قال النظر يف قوة هذا االحتمال وضعفه، ~ ويبقى
 السخاوي نقله بتمامه، و< على كتاب ابن الصالحالنكت>يف رمحه اهللا 
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٢١ الدين يف اإلسناد أمهية :ثانياً

خبالف األحاديث الضعيفة : وقول ابن الصالح>: )١(<القول البديع >آخر
يريد جعل احتمالِ صدقها قيداً يف جواز : <يحتمل صدقها يف الباطناليت 

  حبيثُاً هل يشترط يف هذا االحتمال أن يكون قوي:لكن، )٢(العمل ا
  .به، أو يساويه، أو ال؟يفوق احتمال كذ

هذا حملّ نظر، والذي يظهر من كالم مسلم، ومما دلّ عليه احلديث >
  .)٣(<أنه ال يعتد به: اًأن احتمال الصدق إذا كان احتماالً ضعيف: املتقدم

:  أنه سأل اإلمام الدارمي عن حديث:)٤(مث نقَل احلافظ عن الترمذي
  وهو يعلم أن إسنادهاًحديث~ روىمن : فقال له <...من حدث عين حبديث >

 اًالناس حديث~ ف أن يكون قد دخل يف هذا احلديث؟ أو إذا روىخطأ أيخا
مرسالً، فأسنده بعضهم، أو قلب إسناده، يكون قد دخل يف هذا 

 وال اًالرجل حديث~  إذا روى:هذا احلديث~ ال، إمنا معىن: احلديث؟ فقال
ث به، يعرف لذلك احلديث عن النيب صلى اهللا  فحد ، عليه وسلم أصلٌ

هذا لفظ الترمذي، . <...فأخاف أن يكون قد دخل يف هذا احلديث 
  .أن احلافظ رمحه اهللا نقله وأقره: والشاهد منه

                                                  
 ـ ٤٩٨ص< القول البديع>، و٨٣٩: ٢< النكت على كتاب ابن الصالح >)١(
٤٩٩.  

فإذا مل يكن مثة احتمال لصدقها، بأن كان موضوعاً، فليس مثة احتمال :  أي)٢(
  .للعمل به

 وينظر متام رأي اإلمام مسلم وتعليق احلافظ ابن حجر عليه، فيما يأيت )٣(
  . فما بعدها١٧٧ص

  ).٢٦٦٢( عقب حديث )٤(
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٢٢ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

 مساحمة اإلمام الدارمي ـ وهو إمام :أوهلماويف هذا اجلواب أمران، 
حجة ـ مع من يروي ما ال أصل له إذا كان ال يتحقَّق ذلك، سواء يف 

  .اإلسناد، أو يف املنت
: أي: <إذا كان ال يعرف لذلك احلديث أصل>:  قول الدارمي:ثانيهما

هذا احلديث، نت ال يعرف األئمة النقاد ـ فضالً عن الراوي نفسه ـ أصالً مل
، جاء على أن الياء ~<يرى>: لكلمةوهذا التفسري من الدارمي اإلمام 

: ~، مبعىن~<يرى>: ى أا مضمومةيعتقد، ال عل: ~، مبعىن~<يرى>: مفتوحة
ظن، وهذا منه رمحه اهللا حممول على أنه يرجح رواي ة الفتح، وأن رواية ي

  .الضم مرجوحة
هو الظاهر من صنيع اإلمام مسلم، فالكالم الذي قبل حديث هذا و

مسرة واملغرية هذا، يشري إىل هذا املعىن، وكذلك األحاديث اليت عطفها 
  .املعىنلة على هذا يف الدالعليه قاطعة 

ثقات التمييز بني : فقد قال ـ باختصار شديد ـ: الذي قبلهماالكالم أما 
 ودلَّت السنة على نفي رواية .. وخرب الفاسق ساقط..الناقلني من املتهمني
  .املنكر من األخبار

فإنه بعد ما فرغ من طريق مسرة واملغرية :  بعدمهاالذيالكالم وأما 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ، قال..ر ابن أيب شيبةوحدثنا أبو بك>: قال

، فإنه من يكذب>: وسلم يلجِال تكذبوا علي النار علي >.  
أن رسول اهللا ..  أنس بن مالك، عن..وحدثين زهري بن حرب>
، <من تعمد علي كذباً فليتبوأ مقعده من النار>: اهللا عليه وسلم قال’صلى

، وحدثين .. بن منرياهللا’عبدحدثنا حممد بن ، و..وحدثنا حممد بن عبيد

Click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


٢٣ الدين يف اإلسناد أمهية :ثانياً

ر جرى أنه >، كل هذه الروايات معطوفة على حديث <...علي بن حي
د، وهي ال تتناسب مع رواية<..كذب رى، واهللا : ، وفيها التصريح بالتعمي

  .أعلم، وينظر ما يأيت عنه يف الصفحة الالحقة
دخل إىل امل> يف احلاكم: وممن صرح ذا التفسري واملعىن

وعيد : <..من حدث>ويف قوله صلى اهللا عليه وسلم >: ، قال)١(<الصحيح
للمحدث فيما يعلم أنه كذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وإن مل 

  .<يكن هو الكاذب يف روايته
احلديث إذا مل >: )٢(<اقتضاء الصراط املستقيم>وقال ابن تيمية يف 

فال جيوز : ائل أمر قريب، أما إذا علم كذبهيعلم أنه كذب فروايته يف الفض
من روى عين >: روايته إال مع بيان حاله، لقوله صلى اهللا عليه وسلم

: <أما إذا علِم كذبه> فقوله <.<حديثاً وهو يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبني
  .يرى: ، ال<يرى أنه كذب>: مبين مستفاد من قوله صلى اهللا عليه وسلم

 على هذا فإن ابن تيمية مع من جيوز العمل بشديد الضعف، وبناء
لكن بشرط أن يكون له أصل ثابت شاهد له، على حسب عبارة ابن تيمية، 

حسب العبارة اليت على بشرط اندراجه حتت أصل معمول به، : أو
ى واحد هرت على لسان العلماء اآلخرين، واملؤد٣(اشت(.  

بالفتح هو < يرى>بط هذه الكلمة النبوية إن ض: وأَصِلُ أخرياً إىل القول
                                                  

)١٣٩: ١ )١.  
)١٣٤: ٢ )٢.  
  .٢٠٢ بيانه بالتفصيل إن شاء اهللا آخر البحث ص وسيأيت)٣(

Click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


٢٤ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

الوجه الذي يؤول إليه على رأي العلماء الذين صرحوا جبواز العمل 
  .بالشديد الضعف

ة أخرى، هي أن ينسب هذا الضبطُ ومن املمكن التجوز خبطو
اشتد ضعفه أو ال، فإنه مظنة الكذب، : بالفتح ـ لكل العاملني بالضعيف’ـ

  . سابقتهالكنها مظنة أضعف من
: قد يقول قائل: وبعد هذا الترجيح لرواية وضبط الياء بالفتح، أقول

يسوغ لنا العمل بأيتهما كان، بناءً إن الروايتني عندنا حنن على السواء، ف
ر على اتباع واحد  إمام، وال يليق بنا احلَج على جواز األخذ بترجيح أي

، فإن العمل ~<يرى>:  برواية العملُر أن االحتياطَدون اآلخر، نعم، ال ينكَ
، فعملٌ ا ~<يرى>: ، أما العمل برواية الفتح~<يرى>: ا عملٌ ا وبرواية

  .~<يرى>: فقط، وال يتم العمل برواية الضم
ال، بناء على هذا الترجيح القوي لضبط الياء بالفتح، فإنه : أقول

بل هذه اجلمهرة الكبرية .  من أئمة احلديثمتأيد بالواقع العملي من قِ
  .واهللا أعلم

وميكنين أن أقول قوالً آخر يف فهم احلديث، جامعاً بني الوجهني، 
  :ولتقريبه باملثال أقول

حديث ضعيف، متوسط الضعف، فاحتمال صدقه متوسط أيضاً، 
فِه قرائن، العمل به  نيفيد مشروعية عمل ما، لكن مل تؤيده قرائن، ومل ت

ل به سيان، من: وعدم العمل به ل بـ فقد  عمِ أنه صدق، ومن ) يرى(عمِ
أما إذا كان للعمل به . ةأنه كذب، ولكلّ وجه) يرى(مل يعمل به عمِل بـ 

أنه صدق، وإن كان لعدم العمل به ) يرى(مؤيدات وعمل به فقد عمل بـ 
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٢٥ الدين يف اإلسناد أمهية :ثانياً

أنه كذب، فلذلك مل يعمل به، واهللا ) يرى(مؤيدات فلم يعمل به عمل بـ 
  .أعلم

 ه جوابه أوالً، مث حكايتِتفسريِب:  حتليل موقف احلافظوأعود إىل
  :رمي، فأقولاالد

إن رأي احلافظ يف االحتمال الذي ذكره ابن الصالح ليكون احتماالً 
هو احتمال :  أو فوق املساوي، أياً، هو أن يكون احتماالً مساوياًمعترب

أو الظنيف مرحلة الشك  :دق الراوي ص: تساوي الطرفني:  الذي هوالشك
الذي هو رجحان صدق الراوي وصوابه، : وصوابه، أو عدمه، أو الظن

  . فال قيمة هلذا االحتمالاًه مرجوح وصوابِه صدقِأما إذا كان احتمالُ
أنه : اًإن احتمال الصدق إذا كان احتماالً ضعيف: هذا شرح قول احلافظ

ضها أقول، وخشية الظن والتوهم بتضارب أقوال احلافظ ببع بهال يعتد :
  .)١(انظر حتقيق رأيه يف املسألة باستيفاء فيما يأيت

، وفيه القارئ الكرمي شرح جواب الدارمي، وفيه املساحمة~ لكن رأى
ذكر احلافظ هلذا اجلواب ~ ، ورأى~<يرى>ترجيحه رواية فتح الياء من قوله 

 جلانب اخلالف يف ، فهذا من احلافظ مراعاةٌاًعقب ترجيحه ما تقدم أيض
  .مبكانة حكايته للقولني يف املسألة، وهو ~الفهم واملعىن

تساعد يف بيان املسألة، فإنه ~  أخرىولإلمام مسلم رمحه اهللا مقولةٌ
اشترط النيب صلى اهللا عليه وسلم >: )٢(<التمييز>قال يف آخر مقدمة كتابه 

                                                  
  ).٣٥ (٩٨، )٣٩ (٥٨ صفحة )١(
  .٦٢ فحة ص)٢(
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٢٦ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

يه، وحيفظه، مث يؤديه كما : على سامع حديثه ومبلِّغه حني دعا له أن يعِ
ي جاء خبرب عن الرسول صلى اهللا فإن كان املؤد>: ، مث قال<...مسعه 

اخلرب بتومهه عن اجلهة اليت قاله ~ عليه وسلم بالتوهم، قد أزال معىن
 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما لىبنقصان أو زيادة، حىت يصري قائالً ع

هللا صلى اهللا مل يؤمن عليه الدخول فيما صح به اخلرب عن رسول ا: ال يعلم
أ مقعده من الناراًمن كذب علي متعمد>: عليه وسلم يف قوله فليتبو >..>.  

 أحلق ألفاظ اً أن اإلمام مسلم:أوهلما ،اًويف هذا النقل أمران أيض
أن هذا احلكم إمنا هو يف حق :ثانيهما . اإلمث باملتعمد من حيثُماملتوه 

زيل معىن قائالً على رسول اهللا >يقته، اخلرب عن حق~ الغلط الشديد الذي ي
حبيث صار ال ، اًاخلرب كلي~ عىنر مغي: أي< صلى اهللا عليه وسلم ما ال يعلم

أزال :  نقصان فيه هذا التغيري بزيادة يف اخلرب، أمكانأسواء يعلم له أصل، 
  .)١(اخلرب عن اجلهة والقصد الذي أراده صلى اهللا عليه وسلم~ معىن

ذكر احتمال فيه ىل أول كالم ابن الصالح الذي أرجع إ: وبعد هذا كله
صواب الراوي الضعيف فيما يرويه لنا، وحنكم على حديثه بالضعف، 

، فبقي الضعيف اًمن الضعيف ما كان موضوع~ إنه رمحه اهللا استثىن: وأقول
الشديد الضعف، واملتوسط الضعف، واللين اليسري الضعف، وعلى 

جعل على ار إليه ابن الصالح ينبغي أن يهذا، فاالحتمال الباطن الذي أش
،  الضعف متوسط، واحتمالٌ الضعف شديداحتمالٌ: هذه األحناء الثالثة

                                                  
 وأكرر اإلحالة ثانية الستيفاء معرفة قول اإلمام مسلم يف املسألة ال بد من )١(

  . فما بعدها١٧٧الرجوع إىل ما سيأيت ص
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٢٧ الدين يف اإلسناد أمهية :ثانياً

  .واحتمال قريب
ضعيف اجلامع >علم قيمة ما جاء يف مقدمة البيان والدراسة يوذا 

إن احلديث الضعيف إمنا يفيد الظن املرجوح، بال خالف >: )١(<الصغري
  !.<ءأعرفه بني العلما

اجلزم بأن الضعيف يفيد الظن املرجوح، : ويف هذا الكالم ادعاءان
مته تبين أنه ال جزم وال قطع، بل إنه  علم فيه خالف، ومبا قدوأن هذا ال ي
يفيد االحتماالت الثالثة، وإذا كان صاحبه ال يعلم اخلالف فيه، مع 

ذي يدعي فيه ماذا يعلم من مسائل هذا العلم ال: وضوحه، فالسؤال حينئذ
ويف أي مستوى هو يف العلوم األخرى اليت يحاجج فيها أئمة !! اإلمامة

  !.االجتهاد، ويقيم نفسه حكماً عليهم؟
فيأيت احلديث عنها : ية التطبيقية هلذه االحتماالتملأما من الناحية الع

  .~، إن شاء اهللا تعاىلاًاحلديث الضعيف تطبيقيب العمل: اب الثاينيف الب
  
  

  

                                                  
  .٤٥ صفحة )١(
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٢٨ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى
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٢٩ الدين يف اإلسناد أمهية :ثانياً

  
  

  الباب األول
اًاحلديث الضعيف نظري  

  :ويتكون من أربعة مباحث
  .احلديث الضعيف، وأقسامه :املبحث األول

  : مطلبانحتتهو
  . تعريف احلديث الضعيف:ولاملطلب األ
وء جممل ألفاظ  أقسام احلديث الضعيف يف ض:ثايناملطلب ال
  .اجلرح والتعديل

  .عمل باحلديث الضعيف األقوال يف صحة ال:املبحث الثاين
  :وحتته مطلبان
ح :املطلب األول غ للعمل بالضعيف ما هو األمر املصحاملسو.  
ن بعدهم يف صحة العمل  أقوال األئمة املتقدمني فم:املطلب الثاين

  .بالضعيف
  .حكم العمل باحلديث الضعيف :ثالثاملبحث ال

  .شروط العمل باحلديث الضعيف :املبحث الرابع
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٣١ الضعيف احلديث تعريف :األول املطلب

  
  

  بحث األولامل
  احلديث الضعيف، وأقسامه

  :وفيه مطلبان

  تعريف احلديث الضعيف: ولاملطلب األ
بأنه احلديث الذي مل تتوفر يف إسناده أو : عرفوا احلديث الضعيف

الصحيح لذاته ولغريه، واحلسن : متنه صفات احلديث املقبول بأقسامه
~ الذي ارتقىاحلديث الضعيف املنجرب : لذاته ولغريه، فيدخل يف املقبول

  .باملتابعات أو الشواهد إىل احلديث احلسن
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٣٢ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

  
  ثايناملطلب ال

   يف ضوء جممل ألفاظ اجلرح والتعديلأقسام احلديث الضعيف
لعلماء اجلرح والتعديل ألفاظ يف جرح الرواة جتعلنا نقسم احلديث 

 :، كما تقدم حنو هذا قريباًأربعة أقسام~ الضعيف إىل

  .ني، أو لينفالن فيه لِ: ، كقوهلماً يسرياًضعيف ضعف ـ ١
فالن ضعيف، فالن كثري : ، كقوهلماً متوسطاًوضعيف ضعف ـ ٢
 .الغلط

 .تالف، هالك: ، كقوهلماً شديداًوضعيف ضعف ـ ٣

الذي يطلقون فيه على الراوي صفة الكذب هو والقسم الرابع  ـ ٤
 .والوضع، وال عالقة لنا ذا األخري

ط يكون بسبب شيء يف ضبط الراوي، أما والضعف اليسري واملتوس
طعن يف عدالته، وقد يكون بسبب الالضعف الشديد، فقد يكون بسبب 

  .~، أو فاحشة معىناً عددخلل شديد يف ضبطه، بأن تكون أوهامه كثريةً
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٣٣ بالضعيف؟ للعمل املسوغ املصحح األمر هو ما :األول املطلب

  
  املبحث الثاين

  األقوال يف صحة العمل باحلديث الضعيف
  :وحتته مطلبان
  ؟صحح املسوغ للعمل بالضعيفما هو األمر امل: املطلب األول

أمهية اإلسناد يف الدين، كالم طويل يف بيان : تقدم حتت عنوان
أن كل إسناد ظاهره : املسوغات للعمل باحلديث الضعيف، خالصته

الصحة ال يقبل إال إذا سلم من النكارة اإلسنادية واملتنية، وكذلك حالُ 
  .عفه مؤيدات إسنادية ومتنية ال يرد إذا كان لض،كل إسناد ظاهره الضعف

وهذه السالمة وهذه املؤيدات مهمة يف ذاا، ويصحبها أمر مهم 
، )مؤيد(، وهذا )نكارة(آخر، هو النظر املعتدل يف احلكم على أن هذه 

والدخول يف األمثلة دخول يف أمثلة ختتلف فيها األنظار، من بلد إىل 
، لكن النظرة املعتدلة بلد، ومن عامل إىل عامل، بل من مذهب إىل مذهب

  .تقرب وحتسم كثرياً من االختالف
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٣٤ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

  أقوال األئمة املتقدمني فمن بعدهم يف صحة العمل بالضعيف: املطلب الثاين

  املطلب الثاين
  أقوال األئمة املتقدمني فمن بعدهم يف صحة العمل بالضعيف

حظة  مرتبةً على حسب وفَيام، مع ماليرى القارئ الكرمي أقواهلم
 ،لضعف اليسريا: أا شاملة ألقسام الضعيف الثالثة: ، هيةعام

  .واملتوسط، والشديد
 )١(عنه اخلطيب~ روى. رمحه اهللا) ١٦١ت  (سفيان الثوري ـ اإلمام ١
 فأما احلالل خذوا هذه الرغائب وهذه الفضائل من املشيخة،>: قوله

  .<نقصعرف الزيادة فيه من ال إال عمن يواحلرام، فال تأخذوه
ابن أيب ~ روى. رمحه اهللا) ١٨١ت  ( بن املباركاهللا’عبد ـ اإلمام ٢

قيل : ، عن أبيه، عن عبدة بن سليمان قال)٢(<اجلرح والتعديل>حامت يف 
هذا رجل ضعيف، :  ـ، فقيل لهاًعن رجل حديث~ البن املبارك ـ وروى

قال أبو  هذه األشياء، فمثلُ: عنه هذا القدر، أو~ حتمل أن يروىي: فقال
يف أدب، يف موعظة، يف زهد، أو حنو : مثل أي شيء كان؟ قال: حامت
 .هذا

عنه ~ روى. رمحه اهللا) ١٩٨ت  (رمحن بن مهديال’عبدـ اإلمام  ٣

                                                  
  .١٣٤ ـ ١٣٣ص < الكفاية>، وحنوه يف )١٣٠٠(< اجلامع >)١(
  .٣٠:٢< اجلرح والتعديل >)٢(
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٣٥ بالضعيف العمل صحة يف بعدهم فمن املتقدمني األئمة أقوال :الثاين املطلب

ينا يف الثواب والعقاب وإذا ر>:  قوله)١(، والبيهقياخلطيباحلاكم، و
 احلالل وفضائل األعمال، تساهلنا يف األسانيد والرجال، وإذا روينا يف

  .<واحلرام واألحكام، تشددنا يف الرجال
وهذا كالم صريح قاطع، تداوله اخللف عن السلف، عن اإلمام ابن 

وينظر خاصة سياق احلاكم له يف مهدي، حتقيقاً هلذا املعىن، 
  .<املستدرك>

  :وهاهنا مالحظتان
.. تساهلنا، وإذا روينا .. إذا روينا :  أن ابن مهدي يقول:أوالمها

دنا، بصيغة اجلمع، فهو حيكي هذا املنهج بلسان العلماء عامةت شد.  
سلسلة األحاديث الضعيفة >جاء يف مقدمة الطبعة األوىل لـ :ثانيتهما
 أشعر، جاء فيها ذكر كلمة أخرى لإلمام ابن مهدي، )٢(<واملوضوعة

ألن > : مل بالضعيف، وهي قوله رمحه اهللاها هناك أنه ال يرى العسياقُ
. <أكتب حديثاً ليس عنديأن علة حديث هو عندي أحب إيلّ من أعرف 

م على قوله الذي ذكرت به، فيقد هفلزم التنبيه لئال يغتر. 

ابن أيب عنه ~ روى. رمحه اهللا) ١٩٨ت  (ـ اإلمام سفيان بن عيينة ٤
ة، وامسعوا >:  قوله)٣(حامت نال تسمعوا من بقية ـ بن الوليد ـ ما كان يف س
 .< كان يف ثواب وغريهمنه ما

                                                  
، )١١(< املدخل إىل اإلكليل>، و)١٨٠١(< املستدرك> احلاكم يف )١(

  .بتحقيقي) ٨٠٨(< املدخل>، والبيهقي يف )١٣٠١(< اجلامع>واخلطيب يف 
  .٤٢ ص)٢(
  ).١٧٢٨ (٢< اجلرح والتعديل> يف )٣(
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٣٦ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

والنقول عنه كثرية، . رمحه اهللا) ٢٣٣ت  (بن معني~ ـ اإلمام حيىي ٥
  .لكثرة أقواله يف الرجال، وأجتزئ بواحد منها اآلن

ليس به >:  البكّائياهللا’عبد قوله يف زياد بن )١(<تاريخ الدوري>جاء يف 
بت، : حتتمل قراءا< كتبت>وكلمة ، <بأس، وقد كتبت عنه املغازي كُتِ

، فهو يف ١٥٨، ووالدة ابن معني سنة ١٨٣وكانت وفاته سنة . كتبت:و
وقال عنه يف سن الرواية عنه، وإن كنت مل أر نصاً على الرواية بينهما، 

 .<ال بأس به يف املغازي، وأما يف غريها فال>: )٢(رواية عثمان الدارمي

ه اخلطيب يف عن~ روى. رمحه اهللا) ٢٤١ت  (ـ اإلمام أمحد بن حنبل ٦
  : كلمتني)٣(<الكفاية>

مسعت أمحد بن :  النوفلي قالاهللا’عبد من طريق صاحبه أيب :أوالمها
إذا روينا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف احلالل >: حنبل يقول

واحلرام والسنن واألحكام، تشددنا يف األسانيد، وإذا روينا عن النيب 
 وال يرفعه، اًمال، وما ال يضع حكمصلى اهللا عليه وسلم يف فضائل األع

 .<تساهلنا يف األسانيد

مسعت >: وين قالمأيب احلسن املياآلخر من طريق صاحبه : وثانيتها
، حىت جييء مل أن يتساهل فيهاحتأحاديث الرقاق ي:  يقولاهللا’عبدأبا 

 .<شيء فيه حكم

                                                  
)١٣٣١ (١٧٩:٢ )١.(  
)٣٤٨ ()٢.(  
  .١٣٤ ص )٣(
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٣٧ بالضعيف العمل صحة يف بعدهم فمن املتقدمني األئمة أقوال :الثاين املطلب

مسعت أمحد بن حنبل يقول >: )١(<تارخيه>وقال عباس الدوري يف 
، ما تقول يف اهللا’عبديا أبا : و على باب أيب النضر ـ وسأله رجل فقالوه’ـ

بن عبيدة، ~ أما موسى: ي؟ فقالذببن عبيدة الر~ حممد بن إسحاق، وموسى
 حدث بأحاديث مناكري، وأما حممد بن إسحاق، حلاً،فكان رجالً صا

 فإذا جاء احلالل يث، يعين املغازي وحنوها،فيكتب عنه هذه األحاد
وضم يديه، وأقام أصابعه :  هكذا، قال أمحد بيدهاًحلرام، أردنا قوموا
امنياإل>.  

شرح >يف قوله  ابن رجب عند احلافظ: وخالصة مذهب اإلمام أمحد
والذي يتبين من عمل اإلمام أمحد >:  بعد حكاية نقول كثرية عنه)٢(<العلل
هم اخلطأ، للغفلة  غلب علينترك الرواية عن املتهمني، والذيأنه ي: وكالمه

وسوء احلفظ، وحيدث عمن دوم يف الضعف، مثلُ من يف حفظه 
  .<شيء، أو خيتلف الناس يف تضعيفه وتوثيقه

: أشد من هذا، وال يقال< املسند>رواة بعض نعم، وواقع : قلت
 كتاب رواية، حالُه حالُ كتب الطرباين، وأيب نعيم، واخلطيب، <املسند>

 يف  العديدة اليت نقلها أبو موسى املديين النقولُوابن عساكر، ال، بل
يف نظر اإلمام مرجع < املسند>ها تدل على أن كلُّ< خصائص املسند>جزئه 

الكني، وجزء ففيه الرواية عن الضعفاء وبعض اهلوعمدة، ومع ذلك 
د> نة، ال عامة ـ مشهور معروف، ويف وازـ وهو يف < القول املسد ية معي

                                                  
)١١٦١ (٥٠٤:٢ )١.(  
)٩٢: ١ )٢.  
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٣٨ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

أي يوم : أن اإلمام أمحد سئل: للخالل< اجلامع> نقالً عن )١(<زاد املعاد>
يوم : يوم السبت، ويوم األربعاء، ويقولون: يكره فيه احلجامة؟ فقال

؟ واحلجامة يوم السبت ويوم األربعاءورة عن الن: وسئل أيضاً. اجلمعة
ـ، ’عين يوم األربعاء أنه تنور واحتجم ـ ي:بلغين عن رجل: فكرهها، وقال

  .نعم: كأنه اون باحلديث؟ قال: ، قلت لهابه الربصفأص
ليس >:  عن ابن املديين قال)٢(البن حمرز< معرفة الرجال>ويف 

ب باحلديث إذا جاءه عن النيب صلى اهللا عليه  ينبغي ألحد أن يكذِّ
: وسلم، وإن كان مرسالً، فإن مجاعة كانوا يدفعون حديث الزهري قال

من احتجم يف يوم السبت أو >:  وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه
ح فال يلومن إال نفسه ض لُوا، . <األربعاء فأصابه وفكانوا يفعلونه فَب

ي، فأصابه الوضح، ومنهم: منهم ت وارث، يعين ابن ال’عبد: عثمان الب
وري فأصابه الوضح، ومنهم أبو داود فأصابه الوضح، : سعيد التن

                                                  
)٦٠: ٤ )١.  
< مصنفه>رزاق يف ال’عبدرواه : ، ومرسل الزهري)٦٢٨ (١٩٠: ٢ )٢(

، ومراسيل الزهري معروف حاهلا، )٤٥١(< مراسيله>، وأبو داود يف )١٩٨١٦(
  .وسياق ابن املديين واضح جبرحها
البزار :  عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة،ورواه موصوالً من رواية

سليمان بن أرقم، : ، وغريمها، وراويه عن الزهري)٨٢٥٦(واحلاكم ، )٧٨٠٠(
ابن أرقم وابن مسعان، وعند أيب ) ٧٨٠٧(عند البزار : متروك، وراويه عن الزهري

ابن مسعان، وهو أسوأ حاالً من ابن أرقم، ومع ): ٥١٠(< الطب النبوي>نعيم يف 
، ٨١ وينظر ما يأيت صذلك فهذا هو موقف ابن املديين وأمحد من العمل باحلديث،

١٧٢.  
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٣٩ بالضعيف العمل صحة يف بعدهم فمن املتقدمني األئمة أقوال :الثاين املطلب

  .<يدرمحن، فأصابه بالء شدال’عبد: ومنهم
عن فالن وفالن من اهللكى < املسند>وكون اإلمام أمحد مل يرو يف 

 مثاهلم، وكالم ال يعين أنه مل يرو عن أحد من أ:واملتهمني والوضاعني
هذا : <عد األمحدصاملِ>ي ر يف جزء ابن اجلزالذهيب وابن تيمية املنقولُ

إليهما، إمنا ، وأنا ال أُحيل <املسند>تفسري منهم، وتعبري عن نظرم إىل 
  .أحيل إىل كالم اإلمام نفسه

قال : ومن متام احلديث عن مذهب اإلمام أمحد يف املسألة، أقول
قال يل أبو الوفاء علي بن عقيل، وأبو سعد >: )١(<سبالقَ>ابن العريب يف 

كان أمحد بن حنبل يرى أن ضعيف : البرداين، ومها شيخا مذهب أمحد
لة ال تليق مبنصبه الرفيع، ألن ضعيف األثر خري من قوي النظر، وه هذه و

أصل من أصول الشريعة، عول : األثر كالعدم، ال يوجب حكماً، والنظر
ل بني احلالل واحلرامبومنه قامت األحكام، وعليه السلف،    .<ه فُصِ
، وعن <اجلهر بالبسملة>ملقدسي يف  أبو شامة ا<القبس >ونقله عن

فإن ضعيف األثر ال حيتج  >:، بلفظ)٢(<تنكال>أيب شامة نقله الزركشي يف 
< ألن ضعيف األثر كالعدم، ال يوجب حكماً>: بدل قوله< به مطلقاً

  .ال حيتج به مطلقاً: ال يوجب حكماً، مثل قوله: واملعىن واحد
ضعيف : واملالحظة على ابن العريب رمحه اهللا أن اإلمام أمحد يقول

له الوجوب : األولوية، وال يقولاألثر خري من قوي النظر، فله اخلريية و
                                                  

  . مع التعليق عليه٣٤١: ١ )١(
 ٨٨٤: ٣< النكت>، والزركشي يف ٥٣٦ ـ ٥٣٥ص< اجلهر بالبسملة >)٢(

)٣٣٢.(  
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٤٠ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

، لكن )١( كما سيأيت النقل عنه األولواألحقية، وابن العريب يقول باملعىن
 هي :الضعيف ال يوجب حكماً: قولهكأن الذي دعا ابن العريب إىل 

  .املناسبة
فابن العريب قال هذا الكالم يف مناسبة شرحه حلديث وضع املصلِّي 

، ويف شرحه الكبري <القبس> احلديث يف ، تكلم على هذاسترة أمامه
أنه واجب، فإن مل : القول األول.. اختلف العلماء>:  وقال)٢(<املسالك>

  .<جيد وضع خطاً، قاله أمحد وغريه
ذا احلديث ـ حديث وملا كان الوجوب ال يذهب إليه إال مبا ثبت، وه

. ماًال يوجب حكضعيف األثر كالعدم : ، قال ابن العريبالسترة ـ ضعيف
اً هلذا التعبري من ابن العريب، واهللا أعلم، مع العلم أن هذا ما أراه تفسري

 :)٣(البن قدامة< املغين>املنصوص عليه يف كتب مذهب اإلمام أمحد كـ 
  .)٤(أن السترة مستحبة ال واجبة

أشار إىل استحبابه العمل . رمحه اهللا) ٢٥٦ت  (ـ اإلمام البخاري ٧
باب ما >:  من كتاب الصالة١٢ت الباب حت )٥(<صحيحه>بالضعيف يف 

هد، وحممد بن جحش،  رذكر يف الفخذ، ويروى عن ابن عباس، وجي
حسر النيب : ، وقال أنس<الفخذ عورة>: عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
                                                  

  ).٢٣ (٥١ صفحة )١(
  .١١١، مث حكى املذاهب ص٩٩: ٣ )٢(
)٦٦: ٢ )٣.  
  .١٧٢، ٨١ وينظر أخرياً ما سيأيت عن اإلمام أمحد ص)٤(
)٤٧٨: ١ )٥.  
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٤١ بالضعيف العمل صحة يف بعدهم فمن املتقدمني األئمة أقوال :الثاين املطلب

  .صلى اهللا عليه وسلم عن فخذه
رج من وحديثُ أنس أسند، وحديث جره خد أحوط، حىت ي

 .)١(<اختالفهم
قال يف مقدمة . رمحه اهللا) ٢٦١ت  (مام مسلم بن احلجاجاإل ـ ٨

أن ال يروي إال ما ... ن الواجب على كل أحد أواعلم >: )٢(<صحيحه>
تارة يف ناقليه، وأن يتقيمنها ما كان عن أهل عرف صحة خمارجه، والس 

يدخل حتته < صحة خمارجه>: ، فقوله<التهم واملعاندين من أهل البدع
فهؤالء هم املستورون : <الستارة يف ناقليه> وأما الصحيح واحلسن،

 الضعف يعين قبولَه، وهذا  باطناًاهولونالظاهر تصوم واحتشامهم، 
اليسري واملتوسط، ومتام كالمه يخِرج من كان شديد الضعف، ومن كان 

  .)٣(، دون تفصيلاًمبتدع
إليه هذا نسب . رمحه اهللا) ٢٦٤ت  ( ـ اإلمام أبو زرعة الرازي٩
املذهبن من يالذي >: ، ولفظه)٤(<شرح علل الترمذي> رجب يف  ابنتبي

أنه يترك الرواية عن املتهمني، والذين غلب : عمل اإلمام أمحد وكالمه
عليهم اخلطأ للغفلة وسوء احلفظ، وحيدث عمن دوم يف الضعف، 

                                                  
: ٣، )٨٤ (١٠٤٣: ٢، ولفظ مسلم ٢١٣، )٥ (٨٤ سيأيت ص وينظر ما)١(
عزيز بن ال’عبدواحنسر اإلزار، وكلهم من طريق : ١٠٢: ٣، وأمحد )١٢٠ (١٤٢٦

  .صهيب، عن أنس
)٨:١ )٢.  
  . فما بعدها١٧٧، كما ينظر ما سيأيت ص٢٣ ـ ٢٢ وينظر ما تقدم أيضاً ص)٣(
)٩٢:١ )٤.  
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٤٢ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

 مثل من يف حفظه شيء، أو خيتلف الناس يف تضعيفه وتوثيقه، وكذلك
  .<كان أبو زرعة الرازي يفعل

مث رأيت مذهب أيب زرعة يف كالمه نفسه، فقد حكى ابن أيب حامت 
 أنه سأل أبا زرعة عن زيادة إمساعيل بن مسلم املكي يف )١(<العلل>يف 

إمساعيل : ؟ فقال له أبو زرعة<الرجس النجس>دعاء دخول اخلالء 
الشيطان < بِثالرجس النجس، اخلبيث املُخ>: ضعيف، فأرى أن يقال

 .، فإنه دعاء<الرجيم

نسب إليه ابن . رمحه اهللا) ٢٧٥ت  (ـ اإلمام أبو داود السجستاين ١٠
~ جمع على أنه كان خيرج عن كل من مل ي:)٢(<شروط األئمة>منده يف 

٣(عنده من رأي الرجال~  ألنه أقوى،ج اإلسناد الضعيفتركه، وخير(. 

 عن )٤(<ته يف وصف سننهرسال>فقوله يف : ن كالمه هوأما مِ
حىت جاء الشافعي فتكلم فيها، وتابعه >حتج ا العلماء كان ي: املراسيل

على ذلك أمحد بن حنبل وغريه، فإذا مل يكن مسند ضد املراسيل، ومل 
املعضل يف القوةفاملرسل حيتج به، وليس هو مثلَ: وجد املسندي >.  

جيب العمل به، : ه، أيواملرسل حيتج ب: وأحب لفت النظر إىل قوله
 .دون وجوب العمل باملتصللكنه يريد ـ واهللا أعلم ـ 

                                                  
)١٣ ()١.(  
  .٧٣ ص )٢(
  .أقوى من رأي الرجال:  ملعىن قوهلم١٠ ينظر ما تقدم ص)٣(
  .٣٣ ـ ٣٢ ص )٤(
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٤٣ بالضعيف العمل صحة يف بعدهم فمن املتقدمني األئمة أقوال :الثاين املطلب

ما ليس مبتصل، وهو < السنن>إن من األحاديث يف كتاب >: )١(مث قال
س، وهو ـ إذا مل توجد الصحاح ـ عند عامة أهل احلديث،  مرسل ومدلَّ

مة عند عا >املرسل واملدلَّس: أي< وهو>: فقوله. <أنه متصل~ على معىن
يف حكم املتصل ومبرتلته، : أي<  على معىن أنه متصلأهل احلديث

  .وذلك بشرط عدم األسانيد املتصلة املعارضة
ضعيف إذا عارضه ما فهو أن ما مل يتصل عند أيب داود، : واخلالصة

وجوباً لكن دون وجوب مل بههو متصل، فإذا انفرد غري املتصل، ع 
أن الضعيف :  املذهب الشائع عنهوهذا هو. واهللا أعلم، العمل باملتصل

، بل هذا مذهب عامة أهل احلديث، يعمل به إذا مل يوجد يف الباب غريه
  .كما ترى
يف قال فقد . رمحه اهللا) ٢٧٧ت  ( ـ اإلمام أبو حامت الرازي١١

، عن عروة، عن عائشة، عن النيب خملد بن خفَاف>عن رواية  )٢(<اجلرح>
 تقوم به اًليس هذا إسناد>: < بالضمانإن اخلراج>: صلى اهللا عليه وسلم

  .)٣(<احلجة، غري أين أقول به، ألنه أصلح من آراء الرجال

                                                  
  .٤٨ ص )١(
)١٥٩٠ (٨ )٢.(  
أقوى من رأي :  معىن قوهلم١٠ينظر ما تقدم ص:  هاهنا تنبيهان، أوهلما)٣(
  .الرجال

رواه أمحد يف : <اخلراج بالضمان>أن قوله صلى اهللا عليه وسلم : ثانيهما
حسن : وقال) ١٢٨٥(الترمذي : م، وأصحاب السنن، منه٤٩: ٦: مواضع، أوهلا

نه البغوي يف  بيان >، وصححه ابن القطان يف )٢١١٩(< شرح السنة>صحيح، وحس
= 
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٤٤ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

الترمذي ~ روى. رمحه اهللا) ٢٧٩ت  (الترمذي~ ـ اإلمام أبو عيسى ١٢
 اهللا’عبداد، عن  من طريق حجاج بن نصري، عن معارك بن عب)١(<سننه>يف 
اجلمعة على من >: اًرة مرفوعبن سعيد املقربي، عن أبيه، عن أيب هريا

كر لإلمام أمحد، فغضب وقال <آواه الليل إىل أهله ، وأن هذا احلديث ذُ
استغفر ربك، استغفر ربك، وقد كرر الترمذي هذا الكالم يف : ملن ذكره

 اهللا’عبدالقطان تضعيف ~ عن حيىي~ ، وحكى<السنن>آخر < العلل الصغري>
هم، أو كل من >: ، وقال الترمذياًاملقربي جد توي عنه حديث ممن ير

ف لغفلته وكثرة خطئه، وال يعرف ذلك احلديث إال من حديثه فال : يضع
  .<حيتج به

ه ويستفاد ثديفالراوي الذي هو أحسن حاالً ممن هذه صفته يعمل حب
 وهذا الكالم منه، فإذا روي من غري وجه صار حسناً لغريه حيتج به،

 .عنده) لغريه(احلسن حديث رنا بتعريفه رمحه اهللا لليذكِّ

أنه ال حيتج به يف األحكام : مراده>: )٢(<شرحه>قال ابن رجب يف 
حديث بعض هؤالء يف ~ روىالشرعية، واألمور العلمية، وإن كان قد ي

األئمة يف رواية  الرقائق والترغيب والترخيص، فقد رخص كثري من
ن رجب عن ، فهذه حكاية اب<األحاديث الرقاق وحنوها عن الضعفاء
ر الترمذي، وهو اخلبري به والشارح لكتابه ال حيتج >عىن قوله مب، وأذكِّ

                                                  
، وانظر متام خترجيه )٢١٥٨٩(ابن أيب شيبة < مصنف>، وهو يف ٢١٢: ٥< الوهم

  .والقول فيه هناك، فيالحظ أن هذا قول أيب حامت واجتهاده يف احلديث
)٥٠٢ ()١.(  
  .٧٣ ـ ٧٢:١ )٢(
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٤٥ بالضعيف العمل صحة يف بعدهم فمن املتقدمني األئمة أقوال :الثاين املطلب

 .ل به، أما اجلواز واالستحباب فشيء آخرمال جيب الع: أي: <به

) ١٨٧(، وانظر وتأمل احلديث اً واضح جد<سننه> يف على أن صنيعه
 إن شاء اهللا جتده ه، واحلديث فيه طويله، وغريعنده، وغري) ١٨٨(مع 

دراسة حديثية فقهية حلديث ابن عباس يف > :يف البحث الذي كتبته بعنوان
  .<اجلمع بني الصالتني من غري عذر

. رمحه اهللا) ٢٩٧ت (< املسند> صاحب  ـ اإلمام أبو عمرو البزار١٣
 حديث عائشة، عن أبيها الصديق األكرب رضي اهللا )١(<مسنده>روى يف 

، رواه من طريق احلكم <..هم فارج اهلمالل>: عنهما، يف دعاء قضاء الدين
لي، وقالاهللا’عبدبن ا ي احلكم ضعيف جداً، وإمنا ذكرناه إذْ مل >:  األَ

فهذا مذهبه . <حنفظه عن غريه، وقد حدث به أهل العلم، على ما فيه
  .ومذهب أهل العلم، ومل يستثنِ

والنقل . رمحه اهللا) ٣٠٣ت  (رمحن النسائيال’عبدـ اإلمام أبو  ١٤
، )٢(<شروط األئمة> عنه، هو ما حكاه ابن منده يف هالوحيد الذي أعرف

دي يقول>: قال ركان من مذهب النسائي أن : مسعت حممد بن سعد الباو
، وهذا قريب مما حنن فيه، وليس <خيرج عن كل من مل يجمع على تركه

يف ال سيما ~< السنن الكربى> يف كتابه يه العملع يف املراد، لكن واقاًنص
ة بالرواية عن احمواضح يف املس: وغريه وغريه< عمل اليوم والليلة>

 .الضعفاء، والتبويب على روايام مبا يدل على اعتمادها

                                                  
  .<كشف األستار>من ) ٣١٧٧ ()١(
  .٧٣ ص )٢(
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٤٦ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

: )١(<صحيحه>قال يف . رمحه اهللا) ٣١١ت  ( ـ اإلمام ابن خزمية١٥
، إال  وال إخالُ، إن ثبت اخلرب،باب ذكر الدعاء على املوقف عشية عرفة>

جنا هذا اخلرب وإن مل يكن أنه ليس يف  اخلرب حكم، وإمنا هو دعاء، فخر
  .< من جهة النقلاًثابت

، قال رمحه اهللا) ٣٢٧ت(اإلمام أبو حممد ابن أيب حامت الرازي   ـ١٦
، وقال يف )٢(لجرح والتعديللوتقعيداً كالماً قوياً وأصالً يف شأن الرواة 

ل الغالب ومنهم الصدوق ا>: آخره وهو يعدد طبقات الرواة لورع، املغفَّ
 عليه الوهم واخلطأ، والسهو والغلط، فهذا يكتب من حديثه الترغيب
. <والترهيب، والزهد واآلداب، وال حيتج حبديثه يف احلالل واحلرام

 .)٣(<شرح العلل>وهذا القول منه هو الذي أراده ابن رجب يف 

~ زكريا حيىياإلمام الثقة املفسر احملدث األديب العالمة أبو > ـ ١٧
عن ستة ) ٣٤٤(، وأرخ وفاته سنة )٤(<السري> كما يف <بن حممد العنربيا

  .، رمحه اهللااًوسبعني عام
اخلرب إذا ورد مل حيرم >:  قوله)٥(<الكفاية>أسند إليه اخلطيب يف 

، وكان يف ترغيب أو ترهيب، اً، ومل يوجب حكماًحالالً، ومل يحلّ حرام
 .<اإلغماض عنه، والتساهل يف رواتهأو تشديد أو ترخيص، وجب 

                                                  
  .)١١١٩(، ومن هذا القبيل حديثه )٢٨٤١(قبل احلديث ) ٢٦٠( الباب )١(
  .٦ فما بعدها، وحمل الشاهد هنا آخر ص٥: ١< تقدمة اجلرح والتعديل >)٢(
)٧٤: ١ )٣.  
)٥٣٣:١٥ )٤.  
  .١٣٤ ص )٥(
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٤٧ بالضعيف العمل صحة يف بعدهم فمن املتقدمني األئمة أقوال :الثاين املطلب

< وجب اإلغماض عنه>: واجلديد املتميز يف كلمة هذا اإلمام هو قوله
وجب : إذا روينا يف الفضائل تساهلنا، وهو يقول هنا: ونفاآلخرون يقول
  .علينا التساهل

رمحه اهللا ) ٤٠٥ت (< املستدرك> صاحب  احلاكماهللا’عبد ـ اإلمام أبو ١٨
إن لكل شيء >:  حديث ابن عباس مرفوعاً)١( يف كتاب األدبروى فيه. تعاىل
من طريق حممد بن معاوية، عن مصادف بن زياد، عن حممد بن كعب < شرفاً

القُرظي، مث أتبعه برواية مطولة من طريق أيب املقدام هشام بن زياد، عن 
هذا حديث صحيح، قد اتفق هشام بن زياد النصري، ومصادف >: القُرظي قال

ومل .  زياد املديين على روايته عن حممد بن كعب القُرظي، واهللا أعلمبنا
  .<أستجز إخالء هذا املوضع منه، فقد مجع آداباً كثرية

غالب الظن أا مقحمة خطأ، واهللا : أول كالمه< صحيح>وكلمة 
، وعدد من <املستدرك>أعلم، مع علمي أا ثابتة يف طبعات 

بقرينة كالمه بعده، فهو مدرك متاماً مة، لكين أرجح أا مقحخمطوطاته، 
  الذي زياد بنِ، ومصادفِ)٢(<امليزان>ترجم يف امل زياد،  بنِحال هشامِ

فهو النيسابوري، : متروك، وأما حممد بن معاوية: )٣(قال عنه العقيلي
، ونقل تكذيب ابن معني والدارقطين له، وحنوه )٤(<امليزان>ترمجه يف 

                                                  
  ).٧٧٠٦(< املستدرك> من )١(
)٨٧٠٩ ()٢.(  
)٢١١ ()٣.(  
)٧٧١١ ()٤.(  
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٤٨ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

مل أستجز إخالء هذا : ، ومع ذلك يقول<ركتلخيص املستد>كالمه يف 
  ... املوضع منه

 )١(~<احمللى>قال يف ). ٤٥٦ت  ( ـ اإلمام أبو حممد ابن حزم١٩
 ودعاء، فنحن  اهللاِالقنوت ذكر>: بعدما ذكر احلديث يف دعاء القنوت

ه، وهذا األثر ـ  وإن مل يكن مما :  ـ<...اللهم اهدين فيمن هديت >حنب
د فيه عن رسول اهللا صلى اهللا عيه وسلم غريه، وقد قال حيتج به، فلم جن

 ضعيف احلديث أحب إلينا من الرأي، قال علي: أمحد بن حنبل رمحه اهللا
  .<وذا نقول: ـ هو ابن حزم ـ

هذا : فال يقولن قائل، فهذا مذهب ينتهجه ابن حزم، ال واقعة حال
كما أننا ننسب إىل موقف واحد ال يصح اعتباره مذهباً البن حزم، ال، بل 

يذهب إىل أن ضعيف احلديث أحب إليه من رأي الرجال، أمحد أنه 
  .فكذلك ننسبه إىل ابن حزم، بدليل استشهاده به هنا

  .ال جيب العمل به: ال حيتج به، أي:  لفت النظر إىل قولهأكررو
وقد جاء عن عمر رضي اهللا عنه القنوت >: كالمهقال يف متام : وأيضاً
احلديث املسند املرفوع ولو كان : أي. <، واملسند أحب إلينابغري هذا

 .صحيحاًضعيفاً، هو أحب إليه من املوقوف ولو كان 
قال يف كتابه . رمحه اهللا) ٤٥٨ت  ( ـ اإلمام أبو بكر البيهقي٢٠

ول ما ورد من بوقد تساهل أهل احلديث يف ق>: )٢(<شعب اإلميان>

                                                  
)٤٥٩ (١٤٨:٤ )١.(  
)١٩١٤ ()٢.(  
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٤٩ بالضعيف العمل صحة يف بعدهم فمن املتقدمني األئمة أقوال :الثاين املطلب

مل تكن من رواية من يعرف بوضع الدعوات وفضائل األعمال، مىت ما 
 .<احلديث، أو الكذب يف الرواية

أيضاً، < الشعب>، وينظر <املدخل إىل دالئل النبوة>وقال مثله يف 
  .)١(<فضائل األوقات>و

نهج يف التبويب . رمحه اهللا) ٤٦٣ت  ( ـ اإلمام أبو بكر اخلطيب٢١
ب أوالً أيب حامت ابنِهلذا املوضوع منهج< الكفاية>يف كتابه  باب : )٢(، بو

~ يف اختيار السماع من األمناء، وكراهة النقل والرواية عن الضعفاء، وروى
باب التشدد يف أحاديث >: حتته ضرورة الرواية عن الثقات، مث قال

أما أحاديث الترغيب >: ، وقال<األحكام، والتجوز يف فضائل األعمال
، مث أسند ما <ر املشايخبها عن سائتواملواعظ وحنو ذلك، فإنه جيوز كَ

  .قدمته عن الثوري، وابن عيينة، وأمحد، والعنربي
، فلم حيدد <عن سائر املشايخ>: الوقوف عند قوله: ومن الضروري

، <اجلامع> يف كتابيه يلم، وتطبيقه العطبقة دون طبقة من الرواة الضعفاء
 .يان ودليل بخري< آداب الفقيه واملتفقه>و

قال يف مقدمة . رمحه اهللا) ٤٦٣ت  (ربال’عبدمر ابن ـ اإلمام أبو ع ٢٢
  حديثٍورب ،حتج بهفع، وإن مل يداحلديث الضعيف ال ي>: )٣(<التمهيد>

  .<~ املعىن اإلسناد صحيحضعيفِ
                                                  

فضائل >، و)٣٤٠(< الشعب>، و٣٤: ١< املدخل إىل دالئل النبوة >)١(
  ).١٩٨(< األوقات

  .١٣٣، ١٣٢ص < الكفاية >)٢(
  .، وينظر تعليق شيخنا عليه١٣٢ = ٥٨:١ )٣(
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٥٠ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

 من طريق أيب معمر عباد )١(<جامع بيان العلم>رمحه اهللا يف ~ وروى
ضة، وعلّم الناس الفري~ ىأدمن >: اًصمد، حديث أنس مرفوعال’عبدبن ا

هو متروك احلديث، وأهل >:  وعلّق عليه بقوله عن أيب معمر،<...اخلري 
، وإمنا  العلم جبماعتهم يتساهلون يف الفضائل، فريووا عن كلٍّ

  .<يتشددون يف األحكام
الفضائل تروى عن كلّ أحد، واحلجة من جهة >: )٢( أيضاًوقال

  .<احلالل واحلراماإلسناد إمنا تتقَصى يف األحكام ويف 
أحاديث الفضائل تسامح العلماء قدمياً يف روايتها عن >: )٣(قالمث 

  .<كلٍّ، ومل ينتقدوا فيها كانتقادهم يف أحاديث األحكام
 .ه على هذا املشرب واملنهج كتابه املذكور كلُّوواقع: قلت

 ليب، وقال أويه للُهيب بن مالك اللُّ)٤(<االستيعاب>وترجم يف 
ما لِن أذكره أهانة وأعالم النبوة، رأيت  يف الكِاً عجيباًخرب~ روى>: ةالترمج

: تني، مث قال آخرهح طويالً يف أزيد من صفاً، وذكر خرب<فيه من ذلك
إسناد هذا احلديث ضعيف، ولو كان فيه حكم مل أذكره، ألن رواته >

 حسنٍ~ جمهولون، وعمارة بن زيد متهم بوضع احلديث، ولكنه يف معىن
 يف مثله ال تدفعه، بل تصححه وتشهد له، أعالم النبوة، واألصولُمن 

                                                  
)٩٣ ()١.(  
  ).١٥٨( حتت رقم )٢(
  .٢٥: ٢١< التمهيد>، وحنوه يف )٢١٣( حتت رقم )٣(
)١٣٤١:٣ )٤.  
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٥١ بالضعيف العمل صحة يف بعدهم فمن املتقدمني األئمة أقوال :الثاين املطلب

  .)١(<واحلمد هللا
٢(<اللسان>، و<امليزان> يف ولعل عمارة بن زيد هذا، هو املترجم(.  

عارضة >قال يف . رمحه اهللا) ٥٤٣ت  (ـ اإلمام أبو بكر ابن العريب ٢٣
يناه عن أمحد ما رو: الذي ـ عندي يف ذلك، واهللا أعلم ـ>: )٣(<األحوذي

يستجيز لين احلديث يف الورع، ورضي اهللا عن البخاري الذي : بن حنبلا
، وبه نقول، ولو )٤(مل ير أن يتعلق القلب ومل يرتبط الدين إال بالصحيح

نا إىل مذهب أمحد فال يكون لْ  التعلق بلين احلديث إال يف املواعظ اليت مِ
  .< ذلكترقق القلوب، فأما األصول فال سبيل إىل

شمت العاطس ثالث>:  حديث)٥(<سننه>الترمذي يف ~ روىو فإن اًي ،
حديث : ، وضعفه الترمذي بقوله<فإنْ شئت فشمته، وإن شئت فال: زاد

هو وإن كان >: )٦(<ضةرالعا>غريب، وإسناده جمهول، فقال ابن العريب يف 
د لةٌ ل خبري، وصِء ألنه دعا،ستحب العمل بهجمهوالً، فإنه يلجليس، وتود

 وزاد يف النقل زيادة على أا من )٧(<فتحال> احلافظ يف هقله عنن، و<له
                                                  

  .٩١ وينظر متام الكالم على هذا النقل فيما يأيت ص)١(
  ).٥٥٦١(< اللسان>، و)٥٧١٢(< امليزان >)٢(
)٢٠٢: ٥ )٣.  
فقد :  إن كان مراده نسبة هذا املذهب إىل البخاري يف أبواب الشريعة كلها)٤(

  . بيان رأيه، فال تغفل٤٠تقدم ص
)٢٧٤٤ ()٥.(  
)٢٠٥:١٠ )٦.  
)٦٢٢٢ (٦٠٦:١٠ )٧.(  
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٥٢ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

وىل>: كالم ابن العريب   .<العمل به~ فاألَ
فى> نقالً عن ابن العريب يف )١(<ترتيه الشريعة>ويف  له، < مراقي الزلْ

فاخلرب : وإن مل يثبت بالكراهيةوبكراهة النظر أقول، ألن اخلرب >: قال
يف هذا النقل زيادة على  و.<الضعيف أوىل عند العلماء من الرأي والقياس

من الرأي (، وأنه أوىل )العلماء(النقل األول، حكايته العمل بالضعيف عن 
  !. عامة، مع أن الرأي والقياس مستندان إىل قواعد وثوابت)والقياس
ابه رمحه اهللا، قال يف كت) ٦٤٣ت ( ـ اإلمام أبو عمرو ابن الصالح٢٤
جيوز عند أهل >: )٢(آخر احلديث املقلوب< علوم احلديث>الشهري 

احلديث وغريهم التساهل يف األسانيد وروايةُ ما سوى املوضوع من أنواع 
األحاديث الضعيفة، من غري اهتمام ببيان ضعفها، فيما سوى صفات اهللا 
تعاىل وأحكام الشريعة من احلالل واحلرام وغريمها، وذلك كاملواعظ، 
والقصص، وفضائل األعمال، وسائر فنون الترغيب والترهيب، وسائر ما 

  .<ال تعلّق له باألحكام والعقائد
ت (< الترغيب والترهيب> صاحب عظيم املنذريال’عبد ـ اإلمام ٢٥
  .<الترغيب>رمحه اهللا، ومذهبه واضح جداً يف مقدمة كتابه ) ٦٥٦

تقدم قوله يف .  رمحه اهللا)٦٧٦ت  (اإلمام حميي الدين النووي ـ ٢٦
  .)٣(<األذكار>مقدمة 

                                                  
)٢٠٩:٢ )١.  
  .٩٣ صفحة )٢(
  .٨ صفحة )٣(
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٥٣ بالضعيف العمل صحة يف بعدهم فمن املتقدمني األئمة أقوال :الثاين املطلب

 كلمة ابن الصالح )١(<إرشاد طالب احلقائق>وقال أيضاً يف كتابه 
  .املذكورة متاماً

  .)٢(<التقريب>وكذلك قال يف 
قال العلماء من احملدثني والفقهاء، : وكالمه يف املواطن الثالثة عام

، ويف <عني النوويةاألرب>وحنو هذا، وجاء كالمه يف مقدمة كتابه املبارك 
 حبكاية اتفاق أهل حصريتال )٣(<الترخيص يف اإلكرام بالقيام>جزئه اآلخر 

العلم على العمل به يف الفضائل وحنوها، فليحفظ هنا، للحاجة إليه فيما 
  .)٤(سيأيت

قال يف شرحه . رمحه اهللا) ٧٠٢ت  ( ـ اإلمام ابن دقيق العيد٢٧
،  ..ح دلّ على استحباب عددإن كل حديث صحي>: )٥(<إحكام األحكام>

 فإن كان حسناً عمل به، وما كان :وما ورد فيه حديث ال ينتهي إىل الصحة
، <..فإنْ أحدث إشعاراً يف الدين: ضعيفاً ال يدخل يف حيز املوضوع

  .، فهو الذي يهمين يف البحث<ال يدخل يف حيز املوضوع>فانظر قوله، 
نقل  سيأيت. رمحه اهللا) ٧٢٨ت  ( ـ اإلمام تقي الدين ابن تيمية٢٨

                                                  
  .١٠٨ ـ ١٠٧ صفحة )١(
  .<التدريب> بشرحه ٥٥٢: ٤ )٢(
البن حجر اهليتمي، < الفتح املبني> من شرح ١٠٧ص< األربعني النووية> )٣(

  .٥١ص< الترخيص>و
  . عند دعوى ابن تيمية٢٠٢صفحة  )٤(
  .٢٠٢ ـ ٢٠١: ١ )٥(
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٥٤ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

، وهناك <اقتضاء الصراط املستقيم>، و<جمموع الفتاوى>كالمه من 
  .)١(تفصيل القول يف مذهبه إن شاء اهللا

، فإنه قال يف رمحه اهللا) ٧٤٨ت  ( الذهيباهللا’عبد ـ اإلمام أبو ٢٩
من نسخة الظاهرية، وليس موجوداً يف < الضعفاء واملتروكون>خامتة كتابه 

 ١٠١٤(خة املطبوعة، وأنا أنقله من حاشية العالمة أمحد ابن العجمي النس
، ومن مقدمة فضيلة )٢(<تدريب الراوي>رمحه اهللا، على ) ١٠٨٦ـ 

< املغين يف الضعفاء>الدكتور نور الدين عتر حفظه اهللا، لكتاب 
الضعفاء >ف ـ إن رجال هذا املصن>: ، قال رمحه اهللا)٣(للذهيب

ينبغي >: )٤(، وذكرها مخسةً، مث قال< طبقات عدةـ على< واملتروكني
ها مطلقاً، وال يف  ت من األحاديث الضعيفة، فال يبالغ الشخص يف ردالتثب

، )٥(استعماهلا واألخذ ا مطلقاً، خبالف األحاديث الساقطة واملوضوعة
فال جيوز العمل ا حبال أصالً، ويتعذّر احلد الفارق بني احلديث 

عمل به وحيدث به، وبني احلديث الواهي والساقط الضعيف الذي ي
                                                  

  .٢٠٢ صفحة )١(
)٧٨: ٣ )٢.  
)٧: ١ )٣.  
  .٩ ص)٤(
فإذا مل تكن ): شديدة الضعف(نعم، أما الساقطة :  األحاديث املوضوعة)٥(

فستأيت النقول عن مجهرة من األئمة جبواز العمل ا، ويرشح هلذا : منكرة يف معناها
ويتعذر احلد الفارق بني ما يعمل به، وبني الواهي : التأويل ـ واهللا أعلم ـ قوله
  .جلزم بنكارة املعىن، أو بتوجيه له مقبولوالساقط، وكأن ذلك بسبب ا
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٥٥ بالضعيف العمل صحة يف بعدهم فمن املتقدمني األئمة قوالأ :الثاين املطلب

  .<واهللا املوفق. واملوضوع
أكثر األئمة >: )١(يف ترمجة بقية بن الوليد احلمصي< السري>وقال يف 

على التشديد يف أحاديث األحكام، والترخيص قليالً ال كلَّ الترخص، يف 
هِم رواته، الفضائل والرقائق، فيقبلون يف ذلك ما ضعف إسناده، ال ما ات 

فإن األحاديث املوضوعة واألحاديث الشديدة الوهن ال يلتفتون إليها، بل 
يرووا للتحذير منها واهلتك حلاهلا، فمن دلّسها أو غطّى تبياا، فهو 

ن جيهل ذلك فقد يعذر اجانٍ على السنة، خائن هللا ورسوله، فإن ك
تعلمونسلوا أهل الذكر إن كنتم ال : باجلهل، ولكن>.  

 قال يف .رمحه اهللا) ٧٥٠ت  (اإلمام عالء الدين ابن التركماين  ـ٣٠
: ، وهو خمتصر لكتاب ابن الصالح)٢(<املنتخب يف علوم احلديث>كتابه 

<ويروى ضعيفموضوع، بال بيان غري >.  
الوابل >يف كتابه . رمحه اهللا) ٧٥١ت  ( ـ اإلمام ابن قيم اجلوزية٣١

، فإنه تابعه فيما أورده من أوراد <الكلم الطيب>فيه الذي شرح < بيصال
ودعوات، دون استدراك أو تعقب، بل تراه يشرحها ويزيد عليها، ومعلوم 

طريق >، و<رواححادي األ>، و<الروح>يف كتبه األخرى، مثل ما حال 
  .، وما إىل ذلك<روضة احملبني>، و<اهلجرتني

                                                  
، وال بد من محل كالمه يف حق ٥٢٠: ٨ )١( وهذا كقوله السابق، وأشد ،

األحاديث الشديدة الضعف، على أن متوا منكرة، وإال كان حكمه يف مقام النقض، 
  .أمام النقول عن مجهرة من املتقدمني واملتأخرين، وستأيت يف الباب الثاين

  .٥٣ة فح ص)٢(
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٥٦ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

نقل ابن . ه اهللارمح) ٧٦٢ت  ( ـ اإلمام عالء الدين مغلطاي٣٢
مامني ابن مهدي الصالح جواز العمل بالضعيف يف هذه األبواب عن اإل

إصالح كتاب ابن >وأمحد بن حنبل، فنقل كلمته هذه مغلطاي يف كتابه 
أبا زكريا حيىي بن حممد : ذكر اخلطيب غري هذين: ، وقال)١(<الصالح

صالح يقتضي عيينة، وكالم ابن السعيد، وسفيان بن العنربي، وسفيان بن 
  .<االقتصار على ذينك اإلمامني

  .وهذا تأكيد منه على اجلواز: قلت
) ٧٧٤ت (< التفسري>صاحب  عماد الدين ابن كثري اإلمام ـ ٣٣
  ما قاله ابن الصالح)٢(<اختصار علوم احلديث>فإنه قال يف . اهللا’رمحه

  .متاماً، وهذا وحده كافٍ
سورة النور حديث أيب عند اآلية الثالثني من < هتفسري >يفوذكر 

أمامة، وابن عمر، وحذيفة، وعائشة رضي اهللا عنهم، يف غض البصر، 
  .<يف أسانيدها ضعف، إال أا يف الترغيب، ومثلُه يتسامح فيه>: وقال

ومن كالمه يف . رمحه اهللا) ٧٩٤ت (  ـ اإلمام بدر الدين الزركشي٣٤
، ونقلته عنه يف )٣(<حتذير اخلواص>املسألة ما نقله عنه السيوطي يف 

 أنه ال حتلّ روايته :حكم احلديث املوضوع>: )٤(<التدريب>التعليق على 
                                                  

)٢٩٧: ٢ )١  
  .٩٠ ص)٢(
  .١٣٥ ص)٣(
)٥٢٤: ٣ )٤.  
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٥٧ بالضعيف العمل صحة يف بعدهم فمن املتقدمني األئمة أقوال :الثاين املطلب

وذكر الشروط < ف فيجوز بشروطي وأما الضع،إال لقصد بيان حال راويه
  .الثالثة املشهورة

 حشر>قال يف . رمحه اهللا) ٧٩٥ت  ( اإلمام ابن رجب احلنبلي ـ٣٥
الرواية عن الضعفاء من أهل التهمة : املسألة الثانية>: )١(<علل الترمذي

ض مذاهب الكبار وواقعهم ذكر بع، و<الغفلة، وسوء احلفظوبالكذب، 
وقد >: ، مث قال)٢(العلمي والعملي، وأكثر من النقول عن اإلمام أمحد

عن ابن أيب حامت أنه جيوز رواية حديث من كثرت  ـ ٧٤ ـ عنده ص سبق
التهمة بالكذب فال جتوز إال مع غفلته يف غري األحكام، وأما رواية أهل 

  .<واهللا أعلم. وهذا هو الصحيحله، ابيان ح
شرح >قال يف . رمحه اهللا) ٨٠٦ت  ( ـ اإلمام زين الدين العراقي٣٦
وأما غري املوضوع فجوزوا التساهل يف إسناده وروايته، من غري >: )٣(<ألفيته

ترغيب والترهيب من بيان ضعفه، إذا كان يف غري األحكام والعقائد، بل يف ال
، ويكاد يكون هذا هو لفظ ابن <املواعظ والقصص وفضائل األعمال وحنوها

، ومل يعلِّق رمحه اهللا على كالم ابن الصالح بشيء يف كتابه )٤(الصالح السابق
  .، فهو موافق متام املوافقة<التقييد واإليضاح>اآلخر 

افق متام املوافقة  فإنه مو.)٨٠٥ت  (لقييناإلمام سراج الدين الب ـ ٣٧

                                                  
)٨٧: ١ )١.  
  .٩٢ ـ ٩٠: ١ )٢(
  .١٣٦ صفحة )٣(
  .٥٤٩: ١< التقييد واإليضاح>، و)٢٤ (٥٢ صفحة )٤(
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٥٨ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

 مل يعلِّق عليه بشيء، بل ذ، إ<حماسن االصطالح>البن الصالح يف كتابه 
محد، فزاد عليه أنسب ابن الصالح هذا املذهب إىل ابن مهدي، و

  .< السفيانني، وحيىي بن حممد:زاد اخلطيب>: البلقيين بقوله
 هو أبو :، وحيىي بن حممد)١(<الكفاية>تقدم نقل ذلك عن : قلت

  .)٢(ريا العنربي، املتقدم ذكرهزك
. رمحه اهللا) ٨٤١ت  ( ـ اإلمام احلافظ ابن ناصر الدين الدمشقي٣٨

ورواية الضعيف ـ خال >: )٣(<عقود الدرر>قال يف شرحه ملنظومته 
املوضوع ـ جائزة يف فضائل األعمال والرقائق وحنوها، وكذلك واحلالة 

 اعتماداً على ما نقلوه )وراجلمه(ذكر ، <هذه جيوز العمل به عند اجلمهور
  .)٤( ـ أنه ال يصح عنهماإن شاء اهللاـ عن ابن معني وابن العريب، وسيأيت 

وأقواله . رمحه اهللا) ٨٥٢ت  ( ـ اإلمام احلافظ ابن حجر العسقالين٣٩
، وما <تبيني العجب>كالمه يف مقدمة جزئه : متعددة يف كتبه، واشتهر منها

  .)٥(<قول البديعال>يف آخر نقله عنه السخاوي 
ها وأوضحما له من أقوال منثورة يف كتبه وأحباثه، : إىل جانب هذا
د>وأكثرها يف جزئه  ومنها قوله يف الكالم على احلديث ، <القول املسد

                                                  
  .١٣٤ ص)١(
  ).١٧ (٤٦ صفحة )٢(
  .٢٣٠ ص)٣(
  ).١٢ (١٩١، )١ (١٦٩ صفحة )٤(
  .٩٨، وينظر متام رأيه يف املسألة ص٤٩٨ ص)٥(
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٥٩ بالضعيف العمل صحة يف بعدهم فمن املتقدمني األئمة أقوال :الثاين املطلب

 يف قال الذي قال عنه احلافظ نفسهالثامن منه، ويف سنده أبو عِ
هو يف >: متروك، ومع ذلك قال احلافظ عن هذا احلديث: )١(<التقريب>

فضائل األعمال والتحريض على اجلهاد يف سبيل اهللا، وليس فيه ما يحيله 
الشرع وال العقل، فاحلكم عليه بالبطالن مبجرد كونه من رواية أيب عقال 

ال يوطريقة اإلمام أمحد معروفة يف التسامح يف رواية أحاديث هجت ،
  . هذا اجلزءومواطن أخرى له ضمن. <الفضائل، دون أحاديث األحكام

قال يف كتابه . رمحه اهللا) ٨٦١ت  ( ـ اإلمام الكمال ابن اهلمام٤٠
الضعيف غري املوضوع يعمل >:  أوائل باب اإلمامة)٢(<فتح القدير>الشهري 

االستحباب يثبت >: قُبيل فصل محل اجلنازة ، وقال<به يف فضائل األعمال
  .<بالضعيف غري املوضوع

: لعمل بالضعيف، وأفادنا قوله الثاينفأفادنا قوله األول جواز ا
استحباب العمل به، ومل يستثنِ إال املوضوع من أقسام الضعيف، وهذا 

  .جيوز ويستحب العمل بالضعيف ما مل يكن موضوعاً: قول النووي
 استثناء آخر، مع هذا  زيادةَ،سيأيتما وأؤكد هنا، ومع ما سبق، ومع 

ما مل يكن موضوعاً يف : و، ذلك ه<ما مل يكن موضوعاً>: االستثناء
  .مستنكراً يف متنه وأ، إسناده

هه يف . رمحه اهللا) ٩٠٢ت  (اإلمام مشس الدين السخاوي ـ ٤١ وتوج

                                                  
)٧٣٣٦ ()١.(  
  .٩٥: ٢، مث ٣٠٣: ١ )٢(
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٦٠ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

الذين ، وأنه مع هذه اجلماهري )١(<فتح املغيث>البحث واضح جداً يف 
  .تقدم ذكرهم

وكالمه يف . رمحه اهللا) ٩١١ت ( ـ اإلمام جالل الدين السيوطي٤٢
واضح كل الوضوح، وعمله < ريبدالت>صطالحية، وخاصة منها كتبه اال

  .يف كتبه وأحباثه أشد وضوحاً
، <املوطأ> شارح باقي الزرقاينال’عبد ـ اإلمام حممد بن ٤٣

خامتة >وف بـ صرمحه اهللا، وهو مو) ١١٢٢ت (< املواهب اللدنية>و
 غري عادة احملدثني التساهل يف>: )٣(<شرح املواهب>، قال يف )٢(<احلفاظ

  .<األحكام والعقائد، ما مل يكن موضوعاً
أذكر أمساء طائفة من األئمة لسان حاهلم ناطق مبا قدمته، : وبعد هذا

وذلك من خالل كتبهم اليت ألّفوها يف موضوعات علمية، ال رد 
الرواية، ودخلت كتبهم يف موضوعات خمتلفة، يف حياة املسلمني، يف 

ات واملشتبهات، ويف الزهد يف الدنيا، وجيههم إىل التورع عن احملرمت
ويف توجيه قلوم إىل اهللا عز وجل بالدعاء يف عامة أحواهلم، ويف حال 
الشدة خاصة، ويف التحلّي باآلداب واألخالق، وجتنب مساوئها، ويف 
ترغيبهم باجلنة، وترهيبهم من النار، وما إىل ذلك من صنوف الترغيب 

ا ال ختفى على طالب علم ميد يده والترهيب، وهذه الكتب وموضوعا
                                                  

  . فما بعدها١٥١: ٢ )١(
  .٤٥٦: ١< فهرس الفهارس> كما يف )٢(
)١٤٧: ١ )٣.  
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٦١ بالضعيف العمل صحة يف بعدهم فمن املتقدمني األئمة أقوال :الثاين املطلب

  :ر وأذكّر مبا حيضرين، فأقولإىل الكتب ومصادر العلم، وأذكُ
كتبوا يف الزهد، والرقائق، والورع، واحملاسبة، إن العلماء الذين 

كثريون، أحصى بعض من حقق بعض كتب : والفضائل، وما إىل ذلك
حد منهم يزيد على اوو سبعني كتاباً، والحنالزهد، فبلغ جمموع ما عندهم 

، والباب مفتوح للتتبع  آخركتابمقدمة كتاب إىل مقدمة نفسه من 
واالستقراء، ال لالستقصاء، وال أريد أن أبالغ فأَدعي على مجيعهم أم 
رووا الضعاف، بل أستعرض بإجياز شديد ما وصلت إليه يدي مما طُبع 

عمران املوصلي، ابن املبارك، املعاىف بن : فأذكره، وهي كتب األئمة
 وكيع بن اجلراح، أسد بن موسى، أمحد بن حنبل، هناد بن السري، أيب

 حامت الرازي، ابن أيب عاصم النبيل، البيهقي، داود السجستاين، أيب
  .)١(اخلطيب البغدادي، رمحهم اهللا تعاىل

                                                  
 أستحسن هنا أن ألفت النظر إىل أمر بعيد عن البحث الذي أنا فيه، وذلك )١(

  .مبناسبة ذكري هلذا الصنف من تراث أئمتنا
ه لعنوان إن بعض القراء ينصرف ذهنهم إىل معىن ال يستحسنه مبجرد قراءت

إما إىل : ، وينصرف ذهنه..الزهد، الورع، الرقائق، الترغيب والترهيب، : كتاب
أن هذا أمر مضى زمانه وانقضى، ذلك ألن هذا القارئ يعيش يف عصر املادة : معىن

والدنيا القاتلة، وإما أن ينصرف ذهنه إىل طائفة من الناس كانت يف الزوايا واألربطة، 
ن والتقشفيف شظف من العيش والتخ فهؤالء من الطوائف اليت أخذت إسالمها !! ش

  !!.وما إىل ذلك من تصورات ونبز باأللقاب.. عن رهبان الصوامع
أنين أدعو هؤالء وغريهم إىل ضرورة قراءة هذه الكتب : والذي أقوله وأؤكّد عليه

د ذلك ويوجبه م، ففي عناوينها ومضموا ما يؤكِّ ر وتفه بتدب.  
فيكفي أا حتمل أمساء أئمةِ اإلسالم، وأركانِ دين اهللا، : وينهاأما الذي يف عنا

= 
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٦٢ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

.............................................  
                                                  

  .وحراسِ شريعته، وها هي ذي أمساؤهم
الفردية، : التعبدية، واألخالقية) حضارة اإلسالم(فهو : وأما الذي يف مضموا

واجلماعية، ويف احلياة االجتماعية عامة، والتطبيق احليوي هلدي النيب صلى اهللا عليه 
  . هذه ااالت كلها، على سلوك رجال تلك القرون الفاضلةوسلم يف

  .وأذكر مثاالً خاصاً ومثاالً عاماً
 أول ٢٣٣: ٢< فتح القدير>ذكر اإلمام الكمال ابن اهلمام رمحه اهللا يف كتابه 

حكي >: شعور الغين جبوع الفقري، وقال: كتاب الصوم، أن من مقاصد تشريع الصوم
ق على عن بشر احلايف أنه دخل ع عد، وثوبه معلَّ رليه رجل يف الشتاء، فوجده جالساً ي

يا أخي : ـ أو معناه ـ، فقال! يف مثل هذا الوقت ينزع الثوب؟: املشجب، فقال له
ل الربد كما  م بالثياب، فأواسيهم بتحمالفقراء كثري، وليس يل طاقةُ مواسا

  .<!يتحملون
 البجلي رضي اهللا اهللا’عبدر بن عن جري) ٩٧ (٧٥: ١< صحيحه>وروى مسلم يف 

بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على إقام الصالة، وإيتاء الزكاة، : عنه قال
 قصة اختصرها، ٤٠: ٢والنصح لكل مسلم، وذكر شارحه اإلمام النووي رمحه اهللا 

إن جريراً أمر مواله أن : ، فقال)٢٣٩٥ (٢< معجمه الكبري>وعزاها إىل الطرباين يف 
يشتري له فرساً، فاشترى له فرساً بثالث مئة درهم، وجاء به وبصاحبه لينقُده الثمن، 

فرسك خري من ثالث مئة درهم، أَتبيعه بأربع مئة درهم؟ : فقال جرير لصاحب الفرس
فرسك خري من ذلك، أتبيعه خبمس مئة درهم؟ :  فقالاهللا’عبدذلك إليك يا أبا : قال

فرسك خري، إىل أن بلغ : احبه يرضى، وجرير يقولمث مل يزل يزيده مئة فمئة وص
إين بايعت رسول اهللا صلى اهللا : فاشتراه ا، فقيل له يف ذلك؟ فقال!! مثان مئة درهم

  .عليه وسلم على النصح لكل مسلم
  .لكن تنظر القصة يف املصدر الذي ذكرته ـ: ـ قلت

  .عاماًومن باب غلبة حب هذه األخبار والعجائب، سأذكر مثاالً آخر 
= 
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٦٣ بالضعيف العمل صحة يف بعدهم فمن املتقدمني األئمة أقوال :الثاين املطلب

ف يف األخالق : ويلتحق م : اإلسالمية عامة، وأخص أوهلممن ألَّ
مأل ابن أيب :  رمحه اهللا، الذي يقال فيه٢٨١ابن أيب الدنيا املتوىف سنة 

  .، فاملطبوع من أجزائه عشرات الكتب)١( الدنيا علماً:الدنيا
من األجزاء احلديثية، وكثري منها يندرج حتت أيضاً ومن املكثرين 

، وابن عساكر املتوىف ٤٣٠نة أبو نعيم األصبهاين املتوىف س: هذا الوصف
 يف جمالس إمالئه، وكما أن كثرياً منها يندرج حتت هذا ٥٧١سنة 

ذكر الضعاف فيها، والسكوت : الوصف، فإن كثرياً يشمله هذا احلكم
  .عليها

حملمد بن فضيل بن < الدعاء>: كتب الدعاء واألدعية، مثل: ومنها
 فضل الدعاء،  يفللطرباين، وكالمها< الدعاء>، و)١٩٥ت  (غزوان

البن السين املتوىف < عمل اليوم والليلة>واإلرشاد إىل أدعية خاصة، وكـ 
، لكنه يف أدعية السفر ٣٣٠للمحاملي املتوىف سنة < الدعاء>، و٣٦٤سنة 

                                                  
بن اإلمام ا اهللا’عبدعن ) ١٩٤ (١٥٩ص< األلقاب>روى ابن الفَرضي يف كتابه 

إن هللا عز >: حدثنا روح، عن أشعث، عن احلسن قال: قرأت على أيب>: أمحد قوله
مة يا بين ما خرجت من دار : ، فقال<وجلَّ باباً يف اجلنة ال يدخله إال من عفا عن مظلِ

ابن أيب دؤاد، :  حىت أحللته ومن معه، إال رجلنيأيب إسحاق ـ هو املعتصم ـ
ب يب ال’عبدو رمحن بن إسحاق، فإما طلبا دمي، وأنا أهون على اهللا من أن يعذِّ

  .١٦٥ ـ ١٦٤البن حبان ص< روضة العقالء>وينظر . <أشهدكم أما يف حِلّ. أحداً
 وهـذه  ،)حـضارة اإلسـالم  (فهذه األخبار وأمثاهلا باملئات، بـل بـاآلالف، هـي        

 .الكتب هي معادا وِركازها ومكانزها، والغفلةُ عنها غفلة عن خري عظيم

  .١٤٣ص< طريق اهلجرتني> كما حكاه ابن القيم يف )١(
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٦٤ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

  .للبيهقي، وفيها الكثري من األحاديث الضعيفة< الدعوات>خاصة، و
بهم من غمز ومن التعامل على هؤالء األئمة ما يكتب يف مقدمات كت

يف الضعيفة ذكر بعض األحاديث هلم وأم مل يتحروا، ومل يتحرزوا من 
  !!.كتبهم

كتاب أيب عبيد، : كتب فضائل القرآن الكرمي وقراءته، مثل: ومنها
الصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه كتب واملستغفري، و
الكي، والنمريي، كتاب القاضي إمساعيل بن إسحاق امل: وسلم، مثل

وابن باألبوابهوال، وغري هذه الكتب، وغري هذكُش .  
 ، الترغيب والترهيب يف أبواب معينة، أو كتب جامعة كتب:هاومن

، ٥٣٥مي املتوىف سنة يأليب القاسم الت< كتاب الترغيب والترهيب >:مثل
  .ها جامعة ملا صح وحسن وضعفكلُّووهو من الكتب املسندة، 

مجعها لكثري من : ملوسوعات اليت يشملها هذان الوصفانومن ا
كتاب : أبواب احملاسن والفضائل، ومجعها للصحاح واحلسان والضعاف

  .للبيهقي رمحه اهللا< شعب اإلميان>
ماء يروون يف كتبهم ومن املمكن إضافة مجهرة أخرى من العل

 :، منهم اإلسناد غري منكرة املنت، يف الفضائل واملكارمأحاديث ضعيفةَ
املتجر >، يف كتابه )٧٠٥ت (اإلمام احلافظ شرف الدين الدمياطي 

عزوت أحاديثه إىل أصوهلا، مبيناً >: ، قال رمحه اهللا يف مقدمته<الرابح
فهو سند سقيم، : <هخرج فالن بإسناد>: ها، فحيث قلتلصحيحها من علي
نت رتب وإال بيترته يف هذا ه إىل درجة الصحيح املستقيم، اصطالحاً اخت

  .<الكتاب، وال مشاحة يف االصطالح
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٦٥ ضعيفبال العمل صحة يف بعدهم فمن املتقدمني األئمة أقوال :الثاين املطلب

خرج الطرباين بإسناده، عن أيب أمامة رضي اهللا عنه >: قال )١(ومما فيه
من قرأ عشر آيات يف ليلة مل >: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال: قال

ن العابدين، ومن قرأ ية كتب مآيكتب من الغافلني، ومن قرأ أربع مئة 
  .<.. كتب من احلافظنيمخس مئة آية
لكن فيه حيىي بن عقبة بن أيب  )٢(للطرباين< املعجم الكبري>وهو يف 

مظلمة، ومما فيها عن ابن معني يف )٣(<لسان امليزان>يزار، ترمجته يف الع 
خر به، ليس ممن كذاب خبيث، عدو هللا، كان يس: )٤(رواية ابن حمرز
، فهو )٥(<جممع الزوائد >، نعم، لكن له شواهد جتدها يف<يكتب حديثه
 الضعيفة جداً، لكن متنه غري منكر، فلهذا سوغ اإلمام اتمن املسند

ه وهكذا يقال فيما يذكره األئمة يف كتبهم من . الدمياطي لنفسه ذكر
  .الضعاف

 جتنبوا ذكر نوينبغي أن أنبه إىل أمر يتعلق بصنيع بعض العلماء الذي
فة هلذا الغرض، فقد يستدلّ  وهي م،األحاديث الضعيفة يف كتبهم ؤلَّ

بعضهم بتجنب هذا العامل ذكر بعض الضعاف يف كتابه على أن اإلمام فالناً 
إنك تنفي النقل عن أي إمام من : ال جييز العمل بالضعيف، ويقول يل

  .العمل بالضعيفاألئمة ال جييز 
                                                  

  ).٦٧(< املتجر الرابح >)١(
)٧٧٤٨ (٨ )٢.(  
)٨٥٠٢ ()٣.(  
)٩٣(١ )٤.(  
)٢٦٧: ٢ )٥.  
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٦٦ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

إن جتنبه ذلك ال يدل على قوله بعدم اجلواز، أال : وابهجوأقول يف 
والتزمت >: <رياض الصاحلني>ى أن اإلمام النووي قال يف مقدمة كتابه تر

، ومع ذلك فهو من حاملي راية القول <فيه أن ال أذكر إال حديثاً صحيحاً
، وكذلك يقال يف مثل عمل العالمة !!فيجبواز واستحباب العمل بالضع

سالح >كتابه  رمحه اهللا، يف ٧٣٥تقي الدين ابن اإلمام املتوىف سنة 
العمل ، لكنه مل ينص على عدم جواز ضعاف، فإنه جتنب ذكر ال<املؤمن

  .ا
األئمة قبل  نمر األحاديث الصحاح واحلسان والضعاف إمام كَبل ذَ

ابن اإلمام بأكثر من مئيت عام، ويف كتاب من كتب أحاديث األحكام 
، <مصابيح السنة>والفقه والتشريع، هو اإلمام حميي السنة البغوي يف كتابه 

 عن حنو مثانني عاماً رمحه اهللا، فتكون والدته حنو ٥١٦وكانت وفاته سنة 
، واهللا أعلم، ٥٠٠ هذا قبل عام فالغالب أنه ألّف كتابه: ، أي٤٣٦سنة 

فهو يف هذه الفترة الزمنية املتقدمة مجع كتابه املذكور، وذكر فيه ما هو 
 وحساناً، صحاحاً: معروف شائع اصطالحه فيه، قسم أحاديثه قسمني

فالصحاح ما كان يف الصحيحني أو أحدمها، واحلسان ما كان يف السنن 
 أمره أنه وغريها، ومل يتجنب ما فيها من الضعاف، وكثرياً ما ينبه، غايةُ

  .ومل أذكر فيه منكراً وال موضوعاً: قال آخر مقدمته
فهذه أقوال هذه اجلمهرة الكبرية من أئمة علم احلديث رواية : وبعد

 ثالثة : بلغ عددهم،اية وجرحاً وتعديالً، تأصيالً للحكم وتطبيقاً لهودر
 حجة يقتدى به، ومنهم ـ كما سيأيت وهو إماماً، ما منهم أحد إال نيوأربع

على اجلوازمتييزه ـ م قه، ومنهم من نص على اجلواز، وطب ومل ،ن نص 

Click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


٦٧ الضعيف باحلديث العمل حكم :الثالث املبحث

  .ينقل إلينا تطبيقه له
 إما أنه فاتين ذكره سهواً أو عدم :هروال بد من التنبيه إىل أن من مل أذك

اطالع مين، وإما أنه مل ينقل عنه شيء من احلكم أو التطبيق، لكنه أيضاً 
  .مل ينقل عنه املنع أو التصريح بعدم اجلواز، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم
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٦٨ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

  حكم العمل باحلديث الضعيف: املبحث الثالث
  ثالثاملبحث ال

  فحكم العمل باحلديث الضعي
يتبين من خالل النظر يف هذه النقول الكثرية، عن هذه اجلمهرة من 
أئمة العلم متقدميهم ومتأخريهم، صحةُ العمل بالضعيف، ويرد سؤال 

 على سبيل اجلواز، أو )الصحة(هذه هل : ملعرفة احلكم بوضوح
  االستحباب؟

  .جهة النظر يف األقوال املتقدمةـ  :واجلواب من جهتني
  .ر يف الواقع من تصرفاموجهة النظـ   

 فيكون جبعل هذه األقوال على :أما جهة النظر يف األقوال املتقدمة
  :ثالثة زمر
، وابن العريب )٧( ـ بعضهم صرح باالستحباب، كاإلمام البخاري ١

  ).٤٠(، وابن اهلمام )٢٦(، والنووي )٢٣(
و ونسبيت إىل اإلمام البخاري القول باستحبابه العملَ بالضعيف تبد

، وأزيده هنا بياناً <صحيحه> لفظه من )١( جداً، لكين قدمتغريبةً
، وذكر <باب ما يذكر يف الفخذ >:)٢(قال رمحه اهللا: وتوضيحاً، فأقول

                                                  
  )٧ (٤١ ـ ٤٠ صفحة )١(
  .٤٧٨: ١ يف كتاب الصالة )٢(

Click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


٦٩ الضعيف باحلديث العمل حكم :الثالث املبحث

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حسر عن فخذه، وذكر : حتته حديث أنس
هد بن رِزاح األسلمي رحديث >: ، وقال عنهما<الفخذ عورة>: حديث ج

رج من اختالفهمأن خأي<س أسند، وحديث جرهد أحوط حىت ي ، :
حديث أنس أصح إسناداً وأقوى، وقد رواه البخاري نفسه يف مواطن كثرية 

 )٢(<تارخيه الكبري>فقد أشار إليه يف : ، أما حديث جرهد)١(<صحيحه>من 
ال يصح، ومع ذلك فقد قال : يف ترمجة جرهد، وأعلّه باالضطراب وقال

أحوط للدين، : أي>: )٣(<الفتح>أحوط، قال احلافظ يف : بهعن العمل 
: وهو حيتمل أن يريد باالحتياط الوجوب، أو الورع، وهو أظهر، لقوله

رج من اختالفهم خهنا من الوقوف عند مالحظات، <حىت ي وال بد:  
  .عمل اإلمام البخاري بالضعيف: أوهلا
  . استحبابه العمل بالضعيف:بل: ثانيها
  .تقدميه العمل بالضعيف على الصحيح: بل: ثالثها
ظاهراً عيف عند التعارض ضصحيح و: مجعه بني حديثني: رابعها

  .بينهما
، ومسلم بن احلجاج )٥( ـ وبعضهم مل يصرح بشيء، كابن معني ٢

، )١٦(، وابنه )١١( حامت ، وأيب)٩( زرعة أيب: ، والرازيني الثالثة)٨(
، والذهيب )١٩(، وابن حزم )١٧(، وأيب زكريا العنربي )١٣(والبزار 

                                                  
  ).٣٧١( أوهلا )١(
)٢٣٥٤ (٢ )٢.(  
)١٢٤: ٩ )٣.  
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٧٠ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

  .لكن أحداً منهم مل يصرح بنفي االستحبابو، )٢٩(
 ـ وبعضهم جاء يف كالمه ما يستفاد منه االستحباب، وإن مل يصرح ٣

به، وهذه االستفادة من استعماهلم ألفاظاً دالة على ذلك، كما نراه يف قول 
ب، موعظة، أد): ٢(الرغائب والفضائل، وابن املبارك ): ١(الثوري 

الثواب والعقاب، وفضائل األعمال، وابن عيينة ): ٣(زهد، وابن مهدي 
): ١٠ (أبو داودفضائل األعمال، الرقاق، و) ٦(يف ثواب، وأمحد ): ٤(

من ): ١٢ (الترمذييستفاد من تبويبه على حكم مسنون أو مكروه، و
وم تبويبه كذلك، وال سيما يف عمل الي): ١٤(تبويبه أيضاً، والنسائي 
يف التبويب ) ١٥(وابن خزمية ب الكتاب األخرى، اوالليلة، وحنوه من أبو

 مجع آداباً كثرية، والبيهقي :)١٨(على الدعاء يف يوم عرفة، واحلاكم 
: أبوابه الكثرية يف كتبه) ٢١(واخلطيب أبوابه الكثرية يف كتبه، ) ٢٠(
وابن ، < أصحاب احلديثفشر>، و<آداب الفقيه واملتفقه>، و<اجلامع>

مأثوراته يف ): ٢٨(، وابن تيمية <اجلامع>أبوابه الكثرية يف ): ٢٢(رب ال’عبد
وغريه، ، <الوابل الصيب>متابعته له يف ) ٣٠(، وابن القيم <الكلم الطيب>

  .التحريض على اجلهاد: قوله) ٣٩(وابن حجر 
ابن الصالح ومن جاء بعده وتبعه، : افة جمليةضيضاف إليهم إ

  .إا مستحبة:  يف الفضائل، وأقلُّ ما يقال يف الفضائليعمل به: يقولون
ف كتباً مفردة يف هذه املعاين، و يضاف إىل هذه اجلمهرة كلُّ من ألَّ

كتب الزهد، والدعوات، وفضائل األخالق، وهي : ممن أشرت إليه، مثل
ها يقول لسان حال مؤلفيها إم يستحبون العمل : كثرية جداً، كلُّ

الفضائل، والثواب، والزهد، وما إىل ذلك أمر بالضعيف، ذلك ألن 
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٧١ الضعيف باحلديث العمل حكم :الثالث املبحث

حمبوب، مرغوب، مستحب، فاضل يف اإلسالم، ومعاذ اهللا أن يكون 
  .أن كل هذه املكارم جائزة ال مستحبة: مرادهم

جيوز العمل بالضعيف، أما : يف الظاهري عند قوهلموكل هذا مع وق
ف يف الفضائل، جيوز العمل بالضعي: إذا قُرنت هذه اجلملة باجلملة الثانية

فحينئذ يسوغ نسبة القول باستحباب العمل به إىل : والترغيب، والثواب
 واهللا ، ما فيه ثوابكل يقال يف الفضائل واالستحبابمجيع هؤالء، ألن 

  .أعلم
 فيرجع فيه : ـوهي النظر يف الواقع من تصرفامـ أما اجلهة الثانية ـ 

، فعندهم الواقع العملي إىل األئمة الفقهاء، على اختالف مذاهبهم
التطبيقي، هلذا احلكم، فيما هو مسنون أو مكروه، فقد يعتمدون يف هذه 

  .األحكام أحاديث صحاحاً، وقد يعتمدون أحاديث ضعافاً، وهي كثرية
  . األحكام اليت هي يف دائرة اجلواز واإلباحة: أيضاًيضاف إليها

ذكره من عدم ما >: )١(<النكت على ابن الصالح>وقال الزركشي يف 
أن ال : أحدها: العمل بالضعيف يف األحكام، ينبغي أن يستثىن منه صور

أن : الثالثة.. . إذا وجد له شاهد مقَو مؤكِّد: الثانية.. . يوجد داللة سواه
، ..موضع احتياط، فيجوز االحتجاج به ظاهراً) احلكم(يكون املوضوع 

نعم، قال :  قصاص؟ فيقال لهإنّ قتلت عبدي هل علي: ل سائلأس لوما ك
  .<ده قتلناهبمن قتل ع>: صلى اهللا عليه وسلم

وذِكْر الزركشي للحديث ذا السياق مشعر بضعفه عنده، وهو عند 
                                                  

  ).٢٣٢ (٨٨٨ ـ ٨٧٩: ٣ )١(
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٧٢ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

حسن غريب، وهو من رواية احلسن : ـ وغريه ـ وقال )١(الترمذي
 بسماعه منه ولو سلمناالبصري، عن مسرة، ويف مساعه منه اختالف، 

شعبة، عن >: )٢(بلفظجاءت < مسنده> رواية أمحد له يف نإال أ ،عموماً
، فهذه وقفة يف حتسينه، <قتادة، عن احلسن، عن مسرة، ومل يسمعه منه

  .)٣(ابن أيب شيبة< مصنف>وينظر 
ال يعمل : فهذه استثناءات ثالثة من إطالق قوهلم: وعلى كل

كم بالضعيف يف األحكام، يعمل فيها باحلديث الضعيف، ولو كان يف ح
  .شرعي حالل أو حرام

< اخلراج بالضمان>عن حديث  )٤(ولعل قول أيب حامت الرازي املتقدم
ليس هذا إسناداً تقوم >: يندرج حتت االستثناء األول أو الثاين، فإنه قال فيه

وانظر التعليق . <به احلجة، غري أين أقول به، ألنه أصلح من آراء الرجال
  .عليه هناك

  

                                                  
)١٤١٤ ()١.(  
)١٠: ٥ )٢.  
)٢٨٠٧٩ ()٣.(  
  ).٣٣( برقم )٤(
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٧٣ الضعيف باحلديث العمل شروط :الرابع املبحث

  ط العمل باحلديث الضعيفشرو: املبحث الرابع
  رابعاملبحث ال

  شروط العمل باحلديث الضعيف
، أطلقوا القول )١(أطلق األئمة املتقدمون الذين تقدمت أقواهلم ـ ١

أن  ~سوىلتحديد رتبة ضعفه،  قيد أو شرط، يف جواز العمل به، دون أي
يكون احلديث يف باب الفضائل والترغيب والترهيب، أما األحكام 

أن ال حيتج به ~  أوىلفال، وأما العقائد فمن بابِ: احلالل واحلرام: يةالشرع
  .فيها

ماثلة أمام القارئ الكرمي، ابتداءً من اإلمام ~ وأقواهلم رمحهم اهللا تعاىل
  .<املواهب>اإلمام الزرقاين شارح سفيان الثوري، إىل 

  من خالل اطّراح العلماءاً آخر ملحوظاً مث زاد ابن الصالح شرط ـ٢
أن ال يصل الضعف به إىل :  للحديث املوضوع، وقال ما خالصتههممجيع

  . فهذا شرط ثانٍ.، وتابعه عليه من بعدهاًكونه موضوع
، فهذا إخراج ما اشتد ضعفه عن دائرة ما يعمل بهآخرون ~  وارتأى ـ٣

  .شرط ثالث، ادعي عليه االتفاق، وال يصح، وسيأيت البيان
  : أخرى، وهيشروطاًوذكر بعض العلماء 

  . ـ أن يكون هلذا الضعيف أصل يندرج حتته٤
                                                  

  .٦٠ ـ ٣٤  من صفحة)١(
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٧٤ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

  .العاملُ به ثبوته ـ وأن ال يعتقد ٥
هر العامل عملَه به أمام الناس٦ ش ـ وأن ال ي .  
  .سنيتهيعتقد ال أن  ـ و٧
  . ـ وأن ال خيالف الضعيف حديثاً صحيحا٨ً

 أمر ال بد وأقدم بني يدي شرح هذه الشروط الثمانية كلمة وتنبيهاً إىل
  :منه فأقول

 املدون هلا يف مإن املسئول عن تطبيق هذه الشروط هو العالِ
ا يف خطبه ومواعظه، ال العامي ثمؤلفاته، أو املتحدهلا أو  القارئ 

من مل يكن طالب علم شرعي، أما يف دراسته : السامع، وأقصد بالعامي
يع، لكنه بالنسبة للعلوم وثقافته اخلاصة فقد يكون يف مستوى عالٍ رف

يتلقى أحكام دينه من ذوي االختصاص الشرعي، فالعامل ) عامي(الشرعية 
الشرعي هو املسئول عن تطبيق هذه الشروط الثمانية، فهو الذي يتحاشى 
املوضوعات املنكرات، وحنوها مما هو شديد الضعف، وأن يكون 

كذا كل حديث و، وه.. يف الفضائل، و: احلكم املستفاد من احلديث
  .سيذكره بلسانه أو يكتبه بقلمه
احلكمة فيما يطرحه هذا اخلطيب والواعظ : يضاف إليها ما أكرره كثرياً

  .واملذكّر، فال يأيت مبا يستنكر شرعاً، أو تستغربه عقول الناس فينكرونه
وهل جيب على العامل ـ مع مالحظته هذه الشروط ـ أن يبين ضعف 

  الضعيف؟
فال، وأما اجلواب من كالم اخلارجني :  كالم أئمتناأما اجلواب من
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٧٥ الضعيف باحلديث العمل شروط :الرابع املبحث

  .فنعم، وأكتفي اآلن بنقل كالم علمائنا: )١(عن خطّ أئمتنا
رواية .. جيوز>: آخر نوع احلديث املقلوب )٢(قال اإلمام ابن الصالح

: ، وتابعه من جاء بعده<من غري اهتمام ببيان ضعفها.. ما سوى املوضوع
النكت >نهم ابن حجر، فقد جاء عنه يف خمتصرو كتابه وشراحه، وم

إن كان يف الفضائل جازت روايته من غري بيان، وإال >: )٣(للبقاعي< الوفية
  .<فال

وقال يف أول أجوبته عن األحاديث اليت حكم عليها شيخه العراقي 
د>قال يف . بالوضع إن األحاديث اليت ذكرها ـ العراقي ـ >: <القول املسد

اديث األحكام يف احلالل واحلرام، فالتساهل يف ليس فيها شيء من أح
  .<إيرادها مع ترك البيان حلاهلا سائغ
  .)٤(وسيأيت متام الكالم إن شاء اهللا

 اشتهر من هذه الشروطِ الثمانيةِ :أما الكالم على الشروط فأقول
 ـ ومل ٣.  ـ غري موضوع٢.  ـ كونه يف الفضائل١: اخلمسةُ األوىل، وهي

 ـ وأن ال يعتقد عند العمل به ٥. وله أصل يندرج حتته ـ ٤. يشتد ضعفه
  .ثبوته

  . جاء يف كالم املتقدمني واملتأخرين:والشرط األول
                                                  

  .٥٢٠: ٨< السري>عن اإلمام الذهيب يف ) ٢٩ (٥٤ إال ما نقلته ص)١(
  .٩٣ صفحة )٢(
)٥٨٦: ١ )٣.  
  .٩٨ صفحة )٤(
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٧٦ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

 صرح به ابن الصالح، وتبعه من جاء بعده، وهو :والشرط الثاين
  .مسلَّم معتمد من اجلميع

  . حكي عليه االتفاق:والثالث
  من هو اجلامع هلذه الشروط؟

اشتهر أا من احلافظ ابن حجر، حىت : ط الثالثةومجيع هذه الشرو
، مع أنه نفسه رمحه اهللا نقلها يف )١(<تدريب الراوي>عند السيوطي يف 

 عن الزركشي، ونقلتها عنه هناك يف )٢(<حتذير اخلواص>كتابه اآلخر 
  .أما الضعيف فيجوز بشروط>: ، وهذا لفظه<التدريب>التعليق على 
حكام والعقائد، ذكره النووي يف  أن ال يكون يف األ:أحدها

  .وغريمها من كتبه< األذكار>، و<الروضة>
 أن يكون له أصل شاهد لذلك، ذكره الشيخ تقي الدين ابن :الثاين

  .)٣(<شرح اإلملام>دقيق العيد يف 
  .< أن ال يعتقد ثبوت ما فيه:الثالث
 بل يعتقد احتمال ثبوته، فهو يعمل به الحتمال ثبوته، فال يفوته: أي
  .ثوابه

                                                  
)٥٢٤: ٤ )١.  
  .١٣٦ ـ ١٣٥ ص)٢(
، ومل أره فيه، <شرح اإلملام> هكذا اقتصر الزركشي هنا على عزوه إىل )٣(

  .٢٠٢ ـ ٢٠١: ١، وهو فيه <شرح عمدة األحكام>: ٨٧٦: ٣< النكت>وذكر معه يف 
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٧٧ الضعيف باحلديث العمل شروط :الرابع املبحث

  .فأفادنا هذا النقل أن اجلامع هلذه الشروط الثالثة هو الزركشي
< القول البديع> فهو الذي حكاه السخاوي يف آخر :أما الشرط الرابع

  .أن يكون له أصل شاهد يندرج حتته: عن ابن حجر
  :وأقول عن هذه الشروط اخلمسة

ين ذكرت وهذا صريح كالم األئمة الذ: كونه يف الفضائل ـأوهلا ـ  *
، بدءاً من اإلمام سفيان الثوري فمن بعده، املبحث السابقأقواهلم يف 

  .وحيتاج إىل شيء من البيان والشرح
يتسامح يف رواية الضعاف يف الفضائل، والذي يحتاج إىل : إم قالوا

  .سوى العقائد واحلالل واحلرام: هو كالمهم الذي ذكروه استثناءً: بيان
فينبغي مالحظة : <احلالل واحلرام>واضح، وأما فأمرها : أما العقائد

مدلوهلا والوقوف عنده، فقد فهم بعضهم منها األحكام التشريعية 
، أما ما )١(اخلمسة، يف حني أم يريدون ا الفرض واحلرام فقط

من مسنون ومكروه ومباح، فال، فاملسنون واملكروه داخالن : سوامها
هلذا قال النووي يف مقدمة حتت الفضائل القولية أو الفعلية، و

أما األحكام كاحلالل واحلرام، والبيع، والنكاح والطالق، >: )٢(<األذكار>
وحنو ذلك، فال يعمل فيها إال باحلديث الصحيح أو احلسن، إال أن يكون 

                                                  
 عن ٧١ نعم، ومع ذلك فال بد من مراعاة االستثناءات الثالثة اليت نقلتها ص)١(

ل بالضعيف ولو كان يف حكم أنه يعم: ، يريد٨٨٨ ـ ٨٧٩: ٣للزركشي < النكت>
  .حالل أو حرام: شرعي
  .٣٦ ص)٢(
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٧٨ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

احتياط يف شيء من ذلك، كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض يف 
. <ه عنه، ولكن ال جيبالبيوع أو األنكحة، فإن املستحب أن يترتَّ

  .فاالحتياط من الفضائل
األحكام : ومن هذه الغفلة عن هذا املعىن يف كالم األئمة قال من قال

الشرعية متساوية األقدام، ورد جواز العمل بالضعيف مطلقاً، وسيأيت 
  .مزيد بيان إن شاء اهللا

ه كثري من االنتقادات إىل الفقها ء الذين ومن هذه الغفلة أيضاً يوج
 مسنوناتٍ ومكروهات، ويأتون بالدليل عليها :يذكرون أحكاماً فقهية كثريةً

من أحاديث ضعيفة، وقد تكون ضعيفة جداً، فيحاسبهم من ال يفقه 
مرادهم ومنهجهم على أا أحكام شرعية مبثابة األحكام املفروضة 

مة، لكن دليلها ضعيف، وهذا ال جيوز واحملر.!!  
  .، ال حمل له اآلنواحلديث هنا طويل

فهذا مما اتفق :  ـ وهو أن ال يكون موضوعاً ـأما الشرط الثاينـ * 
، )١(عليه العلماء، وأصرح من جاء هذا الشرط يف كالمه هو ابن الصالح

  .وتوبع عليه
:  قوله)٢(<الترغيب والترهيب>لكن جاء يف كالم احلافظ املنذري يف 
ظاهر النكارة >تابه إال إذا كان إنه ال يترك ذكر حديث مناسب ملوضوع ك
فِق على : ، وكأنه يريد<جداً، أو قد أُمجع على وضعه أو بطالنه أو قد ات

                                                  
  .٩٣ص< مقدمته> من )١(
  . آخر الصفحة٣٧: ١ )٢(
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٧٩ الضعيف باحلديث العمل شروط :الرابع املبحث

ف فيه ضعفاً ووضعاً، ال سيما إذا كان  وضعه أو بطالنه، أما إذا اختلِ
االختالف بني ناقد يأخذ بأشد ما قيل يف الرجل، ومتوسط أو متسامح 

أو متعنت يف جرحه، ومتوسط متسامح يأخذ بأضعف ما قيل يف الرجل، 
يف تعديله، فكأن احلافظ املنذري ال يتحاشى عن ذكر حديثٍ هذا حالُ 

  .االختالف فيه، واهللا أعلم
انفراد راوٍ متهم : ولعل من صور اإلمجاع عنده على وضع احلديث

بالكذب باحلديث، أما إذا مل ينفرد فهو يذكره إذا مل يكن يف معناه نكارة 
اللهم >: من هنا سوغ لنفسه ذكر حديث علي رضي اهللا عنه مرفوعاًأيضاً، و

الذين يأتون من >: ومن خلفاؤك يا رسول اهللا؟ قال: ، قيل<ارحم خلفائي
وعزاه إىل الطرباين يف  )١(، ذكره<بعدي يروون أحاديثي ويعلّموا الناس

 اهللا’عبد، وفيه أمحد بن عيسى بن )٢(، وهو فيه<املعجم األوسط>
لوي، امه الدارقطين بالكذب، ومن طريقه رواه أيضاً اخلطيب يف الع
هم آخر هو ، لكن ت)٣(<شرف أصحاب احلديث> ابعه عند اخلطيب مت

كان يسرق احلديث : السالم بن عبيد بن أيب فروة، قال فيه ابن حبان’عبد
  .ويروي املوضوعات

 علقته على فالراوي األول ـ العلوي ـ مل ينفرد، واهللا أعلم، وينظر ما

                                                  
  .١١٠: ١< الترغيب والترهيب> يف )١(
)٥٨٤٦ ()٢.(  
  .٣٠ صفحة )٣(
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٨٠ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

  .)١(<التدريب>هذا احلديث يف 
فهذا شرط صرح به كثري :  ـ أن ال يشتد ضعفه ـأما الشرط الثالثـ * 

يخرج به من انفرد به بعض : من أهل العلم، وصورته كما قال احلافظ
املتهمني، ومن فحش غلطه، مث نقل عن العالئي االتفاق على هذا 

ديد الضعف مع توفّر الشروط ال جيوز العمل حبديث ش: الشرط، أي
  .األخرى فيه

إال أن أقوالَ وواقع كثري من متقدميهم ومتأخريهم على خالف هذا 
وستأيت الشرط، وبعض من قال ذا الشرط خالفه يف واقعه العملي، 

كثري تقدم ، و)٢(تطبيقام إن شاء اهللا يف املبحث األول من الباب الثاين
  :، وها هو ذامما سأذكره

، وأحلت إحالة )٣( قدمت قوله وواقعه بن املبارك،اهللا’عبداإلمام  ـ ١
  .<الرب والصلة>، وإحالة خاصة على كتابه <الزهد والرقائق>عامة على كتابه 

يف فضيلة   حديث أيب أمامة الباهلي رضي اهللا عنه)٤(ومما جاء فيه
ر، عن علي بن يزيد  حمسح رأس اليتيم، رواه من طريق عبيد اهللا بن ز

هاين، عن القاسم بن  رمحن الدمشقي، وأمر كلِّ واحد من هؤالء ال’عبداألَلْ
على انفراده حمتمل، لكن الوقفة إذا اجتمعوا يف إسناد واحد، فقد قال 

                                                  
)٥٠٢: ٤ )١.  
  . فما بعدها١١٣ صفحة )٢(
  ).١ (١١٦، )٢ (٣٤ صفحة )٣(
  ).٢٠٧(< الرب والصلة >)٤(
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٨١ الضعيف باحلديث العمل شروط :الرابع املبحث

إذا اجتمع يف إسنادِ خربٍ عبيد اهللا بن >: )١(<اروحني>ابن حبان يف 
 ذلك اخلرب  ال يكون منت:رمحنال’عبدزحر، وعلي بن يزيد، والقاسم أبو 

  .<..إال مما عملت أيديهم
 من طريق ابن املبارك، فهو )٢(<مسنده>واحلديث أيضاً رواه أمحد يف 

  .من األمثلة اليت تتصل مبذهب اإلمام أمحد يف هذه املسألة
أنه يروي يف كتابه  وحسبك،  ـ اإلمام املعايف بن عمران املوصلي٢

املثىن بن الصباح، عن ) ١٢١(عن الربيع بن بدر، و) ٢٣(< الزهد>
احلسن بن دينار، وكل منهم عن ) ١٦٥(بن زياد، وعن هشام ) ١٣٤(و

  .متروك
يعمل :  ورأيه من حيثُ اجلملةُ معروف، ـ اإلمام أمحد رمحه اهللا٣

إذا مل يشتد ضعفه، يف حني أنه يعمل : بالضعيف، لكن قام يف األذهان
ة> ، وكذلك جاءت عبارة أيب يعلى الفراء يف)٣(به مطلقاً من غري )٤(<العد ،

، وآخر <سننه>تقييد برتبة الضعيف، وال يعكر عليه ما حكاه الترمذي يف 
أن أمحد بن احلسن بن جنيدب الترمذي، أحد رجال البخاري : )٥(<السنن>

، عن )ضعيف يتلقن(عن حجاج بن نصري : والترمذي، ذكر لإلمام أمحد
                                                  

)٦٣: ٢ )١.  
)٢٥٠: ٥ )٢.  
روايته حلديث أيب أمامة الباهلي الذي أشرت إليه قبل :  ومن عمله به مطلقاً)٣(
  .أسطر

)٩٣٨: ٣ )٤.  
)٢٣٤: ٦، )٥٠٢ ()٥.  
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٨٢ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

) متروك(قربي  بن سعيد املاهللا’عبد، عن )ضعيف(معارك بن عباد 
فغضب : قال ابن جنيدب< اجلمعة على من آواه الليل إىل أهله>: حديثَ

  .استغفر ربك، استغفر ربك: علي أمحد وقال
هم ضعفاء، وأيضاً علق الترمذي على قول أمحد  ذلك أن الثالثة كلَّ

إمنا فعل أمحد بن حنبل هذا ألنه مل يعد هذا احلديث شيئاً، >: هذا
ألنه مل يصدق هذا عن >: <السنن>ولفظه يف آخر ، <ادهوضعفه حلال إسن

ما مل يكن : فهذا ومثله الذي قصدته بقويل، <النيب صلى اهللا عليه وسلم
فيه نكارة، فاإلمام مل يستفظع هذا احلديث رد ضعفه، بل ألنه يتعلق 

، ال حبكم فقهي مستحب أو على من جتب عليه اجلمعة: حبكم فقهي
  .مكروه

: اد اإلمام أمحد على ضعيف اشتد ضعفه، وليس فيه نكارةأما اعتم
فينظر ما تقدم نقله بشأن احلجامة يف يوم السبت واألربعاء، وينظر قول 

 عن )١(على احلديث الثامن منه، وقدمت نقله< القول املسدد>احلافظ يف 
  .)٢(<زاد املعاد>ابن القيم يف 

: قال أمحد: قال مهنا>: )٣(<العدة>قال أبو يعلى أيضاً يف : ومثال آخر
: تأخذ حبديث: الناس كلهم أكفاء إال احلائك واحلجام والكساح، فقيل له

                                                  
  ).٣٩ (٥٩ صفحة )١(
واسطة ابن ب، وعن ابن املديين ٦٠: ٤< زاد املعاد> عن ٣٨ ـ ٣٧ صفحة )٢(

  .١٧٣، وينظر ص<معرفة الرجال>حمرز يف 
)٩٣٨: ٣ )٣.  
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٨٣ الضعيف باحلديث العمل شروط :الرابع املبحث

 نضعف اإمن: فقال! وأنت تضعفه؟< كل الناس أكفاء إال حائكاً أو حجاماً>
، وهذا حديث حكم عليه عدد من األئمة <إسناده، لكن العمل عليه

، <البدر املنري>، و<لرايةنصب ا> كما جتده يف البطالنبالوضع و
  .)١( <التلخيص احلبري>و

الزهد >كتاب : )٢(<جمموع الفتاوى>وقد قال اإلمام ابن تيمية يف 
لإلمام أمحد ليس فيه من األحاديث واحلكايات املوضوعة، فإنه ال يذكر 
يف مصنفاته عمن هو معروف بالوضع، بل قد يقع فيها ما هو ضعيف 

ملرفوعة ليس فيها ما يعرف أنه موضوع قُصد بسوء حفظِ ناقله، وكذلك ا
، لكن فيه ما يعرف أنه غَلَط، <مسنده>الكذب فيه، كما ليس ذلك يف 

  .<غِلط فيه رواته
ملحق باملوضوع من حيثُ اجلزم برده، ) املغلوط(فهذا احلديث 

لكنه غري متعمد فيه الكذب واالفتراء، فال يوصف الراوي بالوضع، وال 
عمن هو .. >وأيضاً تأمل قوله رمحه اهللا . أنه موضوعيوصف احلديث ب
من هو متهم بالوضع، واهللا ع، فإنه يفيد أنه قد يخِرج <معروف بالوضع

  .أعلم
 طبع له من مؤلفاته .رمحه اهللا) ٢٢٨ت ( ـ اإلمام نعيم بن محاد٤

، وقد كفانا مؤونة البحث فيه قول اإلمام الذهيب يف <الفنت>مفرداً 
                                                  

 وما بعدها، ١٥٨: ١٩< البدر املنري>، و١٩٨ ـ ١٩٧: ٣< نصب الراية >)١(
  ).٤٨٨٦(< التلخيص احلبري>و

)٧٢: ١٨ )٢.  
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٨٤ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

  .ى فيه بعجائب ومناكري أت)١(<السري>
 حديث )٢(<األدب املفرد> فقد روى يف . ـ اإلمام البخاري رمحه اهللا٥

إن >:  بن أيب أوىف مرفوعاًاهللا’عبدأيب إدام سليمان بن زيد احملاريب، عن 
بر >، ورواه يف كتابه اآلخر <الرمحة ال ترتل على قوم فيهم قاطع رحم

  .<الوالدين
ليس بثقة كذاب، ليس حديثه يسوى :  معنيوأبو إدام هذا قال فيه ابن

ليس : )٣(<اجلرح>ليس بثقة، وأما قول أيب حامت يف : فلساً، وقال النسائي
هو ابن : بالقوي، هو أحسن حاالً وأصلح من فائد، ففائد هذا

ذاهب احلديث : )٤(رمحن أبو الورقاء العطار، قال فيه أبو حامت نفسهال’عبد
عن ابن أيب أوىف بواطيل ال تكاد ترى هلا ال يكتب حديثه، وأحاديثه 

أصالً، كأنه ال يشبه حديث ابن أيب أوىف، ولو أن رجالً حلف أن عامة 
  !.حديثه كذب مل حينث
نعم، وعلى ضوء هذه املقارنة بني :  حاالً من هذانفأبو إدام أحس

ر قوله األول ليس بالقوي، ال : حكم أيب حامت على الرجلني ينبغي أن يفس
  .ملعىن العام هلذه اجلملةعلى ا

إن يف هذا احلديث إخباراً عن أمر مغيب : وأزيد األمر بياناً فأقول
                                                  

)٦٠٩: ١٠ )١.  
  ).٣٥(< بر الوالدين>، و)٦٣ ()٢(
)٥٠٩ (٤ )٣.(  
)٤٧٥ (٧ )٤.(  

Click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


٨٥ الضعيف باحلديث العمل شروط :الرابع املبحث

 إن اهللا تعاىل ال يرتل رمحته على قوم فيهم :يتعلق باهللا عز وجل، إنه يقول
  !.ومع ذلك رواه البخاري يف كتابيه! قاطع رحم

مام أمحد ، ابن عم اإل ـ اإلمام احلافظ حنبل بن إسحاق الشيباين٦
، <حنبل بن إسحاق>جزء يف الفنت، وجزء :  طبع له معاً جزءان.)٢٧٣ت(

 خرباً مرفوعاً وموقوفاً، قال ٨٦ففيه : أما األول ففيه ضعاف، وأما الثاين
، وعدد الضعاف جداً )٢١(أما الضعاف فعددها : )١(حمققه يف مقدمته

  .فقط) ٦(واملتروكة 
 .رمحه اهللا) ٢٧٥ت(< السنن>صاحب   ابن ماجهاهللا’عبد ـ اإلمام أبو ٧

معروفة، وال سيما زياداته على اخلمسة األصول، < السنن>وحال كتابه 
وكثري منها رواه يف فضائل الصلوات، ويبوب هلا، ومنها صالة األوابني 

  .)٢(بني املغرب والعشاء
كتابه يف : قلت>: )٣(<ذيب التهذيب>قال احلافظ يف ترمجته يف 

، ..د، كثري األبواب والغرائب، وفيه أحاديث ضعيفة جداًالسنن جامع جي
  .<ففيه أحاديث كثرية منكرة: ويف اجلملة

رمحه اهللا، طبع له من ) ٢٨١ت  ( ـ اإلمام أبو بكر ابن أيب الدنيا٨
ها أجزاء حديثية ـ الشي  الكثري، وحتتوي على كثري من ءمؤلفاته ـ وجلُّ

ى سبيل املثال يف كتابه الضعاف، من املرفوعات وغريها، ونظرت عل
                                                  

  .١٨٦فحة  ص)١(
)١١٧٤، ١١٧٣ ()٢.(  
)٥٣١: ٩ )٣.  

Click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


٨٦ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

 ٣٥فوجدت األحاديث املرفوعة فيه قليلة جداً، حنو < الرقة والبكاء>
: عن) ٤( خرباً وأثراً، ومما فيه احلديث املرفوع برقم ٤٢٨حديثاً من 

ووجدته يف !! أيوب بن خوط، عن أيب داود األعمى، وكالمها تالف
عن ) ٥١(يروى برقم ـ واملرفوعات فيه كثرية ـ < العيال>كتابه اآلخر 

بة، ومها عن يزيد بن عياض بن جعد) ١٠٨(خارجة بن مصعب، و
  ).٩٦(متروكان تالفان، وينظر منه احلديث 

رمحه اهللا، أحد األئمة ) ٢٩٤ت ( ـ اإلمام حممد بن نصر املروزي٩
للمقريزي باهلند، مث < خمتصره>طبع قدمياً < قيام الليل>النقاد، من مؤلفاته 

، وكلها ال <تعظيم قدر الصالة>، مث كتابه اآلخر <السنة >طبع له كتاب
فوجدت فيه < تعظيم قدر الصالة>ختلو من ضعاف، ونظرت خاصة منها 
عن عيسى بن أيب عيسى ) ١٧٦(من الضعاف الشديدة الضعف روايته 

عن يزيد بن أيب زياد ) ٢٢٠(عن أبان بن أيب عياش، و) ١٨١(احلناط، و
  .نه يف أمر مغيب ـ، والثالثة متروكونالقرشي ـ خرب مقطوع، لك

مت عنه رمحه اهللا. ـ اإلمام أبو عمرو البزار١٠ روايته  )١( فقد قد
حديث السيدة عائشة، عن أبيها الصديق األكرب رضي اهللا عنهما، حديث 

ين، من طريق احلكم بن  احلكم ضعيف >:  األيلي، وقالاهللا’عبدقضاء الد
حنفظه عن غريه، وقد حدث به أهل العلم على جداً، وإمنا ذكرناه إذْ مل 

، فهذا مذهبه ومذهب أهل العلم دون استثناء، وترمجة احلكم يف <ما فيه

                                                  
  ).١٣ (٤٥ صفحة )١(
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٨٧ الضعيف باحلديث العمل شروط :الرابع املبحث

، وفيها تكذيب له عن عدد من األئمة، وهو متروك عند )١(<لسان امليزان>
  .)٢(<تارخيه الكبري>عدد آخر، منهم اإلمام البخاري يف 

 )٣( رمحه اهللا، قدمت كالمه)٣١١ ت( ـ اإلمام أبو بكر ابن خزمية ١١
يف التسامح فيما كان يف دعاء، وما ليس فيه حكم، واألمثلة عليه كثرية، 

إن صح : جتدها يف ثنايا كالمه على بعض األحاديث، ويف التبويب
  .اخلرب، يف القلب من فالن، وحنوه
  .مما اشتد ضعفه< صحيحه>وأنقل اآلن بعض مروياته يف 

ب على كراهية ـ  باب استحباب القصد : اإلسراف يف الوضوء بقولهبو
يف صب املاء، وكراهية التعدي فيه، واألمر باتقاء وسوسة املاء، وروى 

من طريق خارجة بن مصعب، عن يونس، عن احلسن، ) ١٢٢(احلديث 
إن للوضوء شيطاناً يقال >: عن عتي بن ضمرة، عن أيب بن كعب، مرفوعاً

هان، فاتقوا وسوا: له   .<س املاءولْ
وخارجة بن مصعب متروك، ومع ذلك بوب عليه بثالثة آداب، وما 

فه ال بعبارة وال بإشارة، وكأن ذلك ألا آداب ضع.  
بسم اهللا الرمحن الرحيم آية من : باب ذكر الدليل على أن: وقالـ 

أن : حديث أم سلمة رضي اهللا عنها) ٤٩٣(فاحتة الكتاب، وروى حتته 
ها } مب خب حب جب{ه وسلم قرأ يف الصالة النيب صلى اهللا علي فعد

                                                  
)٢٦٩٠ ()١.(  
)٢٦٩٥ (٢ )٢.(  
  .٤٦صفحة  )٣(
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٨٨ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

، إىل آخره، ويف إسناده عمر بن هارون البلخي، وهو متروك، وما آية
ضعفه ال بعبارة وال بإشارة، لكنه قال بعد أسطر قليلة ـ لئال يستدرك 

 حب جب{أمليت قدر جزأين يف االحتجاج يف هذه املسألة أن >: ـ’عليه
  .< سور القرآن من كتاب اهللا يف أوائلآية} مب خب

) ١٨٨٧(باب فضائل شهر رمضان إن صح اخلرب، وروى حتته : وقال
خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه : حديث سلمان الفارسي رضي اهللا عنه

ظَلّكم شهر عظيم>: وسلم يف آخر يوم من شعبان فقال ، <..أيها الناس قد أَ
شديد : ويف إسناده يوسف بن زياد، وعلي بن جدعان، ويوسف

الضعف، أما ابن جدعان فأمره قريب، واقتصار اإلمام املنذري يف 
واحلديث . فيه قصور: على إعالله بابن جدعان) ١٤ (٩٦: ٢< الترغيب>

  .يف الفضائل
ومعلوم مشهور حال كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف املزين، وما 

، ١٤٣٨(فيه من ألفاظ جارحة جداً، ومع ذلك فقد روى ابن خزمية 
) ٢٤١٢( هلما، وروى له حديثاً حديثاً حتت بابني، كالدليل) ١٤٣٩

حديثاً حتت باب آخر، لكن روى معه حديثاً البن عمر صحيحاً بذاته، 
  .فحديث كثري بن عبد اهللا ليس هو احلجة للباب

ومع ذلك فال أجزم بصحة هذه األمثلة على ما أريده من بيان موقف 
يف، من أجل قول احلافظ يف اإلمام ابن خزمية من رواية شديد الضع

البخاري ومن >:  من كتاب اإلجازة١٤ حتت شرح الباب ٤٥١: ٤< الفتح>
ون أمره أمر كثري بن عبد اهللا، فالظاهر : أي< تبعة كالترمذي وابن خزمية يقو

أن ابن خزمية متأثر بشيخه البخاري هنا، كما بينت يف التعليق على ترمجة 
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٨٩ الضعيف باحلديث العمل شروط :الرابع املبحث

  .أعلمواهللا ). ٤٦٣٧(< الكاشف>من 
اإلمام احلافظ الصدوق أبو :  وممن كتب يف الترغيب والترهيب ـ١٢

مكارم األخالق >رمحه اهللا تعاىل، صاحب ) ٣٢٧ت  (بكر اخلرائطي
وممن روى عنه يف الكتاب . <مساوئ األخالق ومذمومها>، و<ومعاليها
، وإمساعيل )٣٥(، وغالم خليل )١٣(أمحد بن عقبة النيسابوري : األول

  .، وكلهم متروكون)٣٣٦( التيمي بن حيىيا
، )٤٥(حممد بن يونس الكُدميي : وممن روى عنه يف الكتاب الثاين

 )١(رمحن العطار الذي ذكرتهال’عبدوحمرز بن هارون اهلديري، وفائد بن 
  .<بر الوالدين>و< األدب املفرد>عند الكالم على رواية البخاري يف 

كتبه كثرية . رمحه اهللا) ٣٦٠ت  ( ـ اإلمام أبو القاسم الطرباين١٣
ها كتب رواية، فال ينسب إليه من  رمحه اهللا تعاىل وجزاه خرياً، وجلُّ
خالهلا اعتماد منه على العمل بالضعيف، فضالً عن شديد الضعف، إال 

، والذي يهمين هنا ما جاء يف مقدمة حمققه الدكتور حممد <الدعاء>كتابه 
حديثاً شديد ) ١٦٦(يفاً، وحديثاً ضع) ٣٧٨( أن فيه )٢(سعيد البخاري

  .الضعف يف أسانيدها متروك أو متهم بالوضع
، فيه الصحيح وما <مكارم األخالق>وهكذا حال أحاديث كتابه اآلخر 

يشبهه ويقاربه، وفيه املوضوع وما يشبهه ويقاربه، وينظر فيه على سبيل 
، ٢٤٩، ٢٤٨، ١٤٠، ١٣١، ٤١، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ١٠، ١: (املثال

                                                  
  ).٥ (٨٤ صفحة )١(
  .١٢٧ صفحة )٢(
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٩٠ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

٢٥٠.(  
رمحه اهللا تعاىل، وكتابه ) ٣٦٤ت (ينإلمام أبو بكر ابن الس ـ ا١٤
، فيه الصحيح وغريه، وفيه الضعيف الشديد <عمل اليوم والليلة>الشهري 

إلسحاق بن ) ٣١٣(للحسني بن علوان، و) ٣١٠(الضعف، ومنها روايته 
 بن اهللا’عبدليحىي بن عبيد اهللا بن ) ٣١٥(حيىي بن طلحة التيمي، و

  .هم من املتروكنيموهب، وغري
الشيخ الصدوق، : رمحه اهللا) ٣٨٥ت ( ـ أبو حفص ابن شاهني١٥

، <الترغيب يف فضائل األعمال>احلافظ العامل، شيخ العراق، ومن كتبه 
وفيه عدد غري قليل من الضعاف، وبعضها شديد الضعف، فمن ذلك 

مخسة أحاديث متتالية عن رواة ) ١٠٢، ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٨(روايته 
أبو عمار زياد بن ميمونة، وأبو بكر : كني، هم بترتيب أحاديثهممترو

  .الداهري، وأبو زكريا السمسار، وسعيد بن ميسرة، والوازع بن نافع
  .عن يعقوب بن الوليد األزدي، وهو متروك أيضاً) ١٠٤ (مث روى

  .)١( ينظر ما قدمته عنه احلاكم،اهللا’عبد ـ اإلمام أبو ١٦
: رمحه اهللا تعاىل، وهو) ٤٣٠ت  (صبهاين ـ اإلمام أبو نعيم األ١٧

، <حلية األولياء>اإلمام احلافظ، الثقة العالمة، شيخ اإلسالم، اشتهر كتابه 
وفيه من كل صنف، لكن ال حيتج به يف مثل هذه املناسبة، فإن ما يرويه 

صفة >من التوالف إمنا هو يف سياق الترمجة، لكين نظرت يف جزئه 
عن ) ٣٠(عن زيادة بن حممد، و) ٨(يته فيه يروي ألنه مبوب، فرأ< اجلنة

                                                  
  ).١٨( برقم ٤٧ صفحة )١(
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٩١ الضعيف باحلديث العمل شروط :الرابع املبحث

عن ) ١٠٤بعد (الد بن حمدوج، وعن خ) ٥٨(، وقيعلى بن األشد
اهللا بن وهب الدينوري، سوى اآلثار املوقوفة اليت يرويها من طريق ’عبد

  ).، وغريمها١٠٣، ٩(حممد بن السائب الكليب 
رو الداين١٨ مغري علم  من مؤلفاته يف.)٤٤٤ت ( ـ اإلمام أبو ع 
، وفيه الصحيح واحلسن، <السنن الواردة يف الفنت وغوائلها>: القراءات

، ومن ذلك روايته )١(وفيه الضعيف، والواهي، كما يف مقدمة حمققه
عن حيىي بن عقبة بن أيب العيزار، عن إبراهيم بن صرمة، صهر ) ٨٣(

  .)٢(حيىي بن سعيد القطان
فضائل >، و<عب اإلميانش>مه يف  ينظر كال. ـ اإلمام البيهقي١٩
 وهكذا واقع كتبه ،)٣(<املدخل إىل دالئل النبوة>تابه ، ومقدمة ك<األوقات

  .األخرى العملية والتربوية
مت النقل عنه. ـ اإلمام أبو بكر اخلطيب٢٠ ٤(<الكفاية>من كتابه   قد( ،

جيوز كَتبها عن سائر املشايخ، : وفيه قوله عن أحاديث الترغيب واملواعظ
إنه مل حيدد طبقة دون طبقة من الرواة الضعفاء، وهذا كالم : وقلت

اجلامع >يستأنس به ملا أنا بسبيله هنا، لكن تطبيقه العملي يف كتابيه 
                                                  

)١٤١، ١٣٧: ١ )١.  
< اجلرح والتعديل>ففي : ، وأما ابن صرمة٦٥ وتقدم حال ابن أيب العيزار ص)٢(

  .كذاب خبيث: عن ابن معني) ١١١(< امليزان>شيخ، ويف : عن أيب حامت) ٣٠٤ (٢
، ومقدمة )١٩٨(< فضائل األوقات>، و)١٩١٤، ٣٤٠(< شعب اإلميان >)٣(
  .٣٤: ١< املدخل إىل دالئل النبوة>كتابه 

  .١٣٣ ـ ١٣٢ص< الكفاية>، و)٢١ (٤٩صفحة تقدم  )٤(
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٩٢ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

خري بيان ودليل على ما أنسبه < آداب الفقيه واملتفقه>، و<ألخالق الراوي
  .إليه هنا

 الوقار،  عن زكريا بن حيىي)١(<اجلامع>روايته يف : ومن مجلة ذلك
: يضع احلديث، ونقَل عن صاحل جزرة قوله فيه: )٢(الذي قال فيه ابن عدي
ابن أيب : اعيل بن زياد ـ أوعن إمس )٣(وروى. كان من الكذابني الكبار

عن خلَيد بن  )٥(متروك كذبوه، وروى: )٤(<التقريب>ـ، قال عنه يف ’زياد
لَج، ويكفيه من مناكريه ومناكري شيخه روح بن  عواحد روايتهماال’بدعد :

، مرفوعاً من حديث أنس، وال يصح إال من قول ابن <إن هذا العلم دين>
  .سريين

< جامع بيان العلم>عن كتابه  )٦( وقد نقلت.ربال’عبد ـ اإلمام ابن ٢١
  .ما يكفي إلثبات ما أنا بسبيله هنا، وأزيد نصاً آخر) ٢١٣، ١٥٨، ٩٣(

لُه< االستيعاب>ترجم رمحه اهللا يف  هييبلِ وقال أول  )٧(يب بن مالك اللُّ
هانة وأعالم النبوة، رأيت أن أذكره ملا >: الترمجة روى خرباً عجيباً يف الكِ

ذكر هذا اخلرب >: ، مث ساق اخلرب يف صفحتني، وقال آخره<فيه من ذلك
                                                  

)٤٥ ()١.(  
)١١٠: ٤ )٢.  
)٤٩ ()٣.(  
)٤٤٦ ()٤.(  
)١٣٩ ()٥.(  
  ).٢٢ (٤٩ صفحة )٦(
)١٣٤١: ٣ )٧.  
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٩٣ الضعيف باحلديث العمل شروط :الرابع املبحث

إسناد : وساق سنده، مث قال< له< كتاب الصحابة>أبو جعفر العقيلي يف 
كان فيه حكم مل أذكره، ألن رواته جمهولون، هذا احلديث ضعيف، ولو 

وعمارة بن زيد متهم بوضع احلديث، ولكنه يف معنى حسنٍ من أعالم 
  .)١(<النبوة، واألصولُ يف مثله ال تدفعه بل تصححه وتشهد له، واحلمد هللا

هم  وخالصة كالمه رمحه اهللا التعلُّق بعمارة بن زيد، وأنه ممن ات
 املراد، نعم،  ترمجة أستطيع اجلزم بأنه هوبوضع احلديث، ومل أر له

 لعمارة بن زيد، ويشبه أن يكون هو، )٢(< اللسان>، و<امليزان>ترجم يف 
يضع احلديث، لكن من املعلوم أن أبا : وذكرا أن أبا الفتح األزدي قال فيه

الفتح األزدي هو جمروح بشدة، فال يقبل جرحه للراوي إذا انفرد به، 
إسناد هذا احلديث ضعيف، ولو أنه كان : رب أوالًال’عبدولذلك قال ابن 

يعتمد جرح أيب الفتح األزدي لقال موضوع، واهللا أعلم، وهذا واضح ال 
  .أنه أشار إليه من غري اعتماد له: تكلُّف فيه، وغاية ما فيه

بعد ما نقل كالم ابن < اإلصابة>فيستغرب قول احلافظ يف وعلى كلٍّ 
ن هذا أنه جتوز رواية احلديث املوضوع إذا كان يستفاد م: قلت>: ربال’عبد

يكون فيه حكم، وأن تشهد له األصول، وهو ال أن : ذين الشرطني
ذِكْر : خالف ما نقلوه من االتفاق على عدم جواز ذلك، وميكن أن يقال

  .<هذا الشرط من مجلة البيان

                                                  
ن، وحصل فيه حتريف أول تفسري سورة اجل< فتح الباري> ونقله خمتصراً يف )١(

  .فاحش يف طبعاته
  ).٥٥٦١(< اللسان>، و)٥٧١٢(< امليزان >)٢(
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٩٤ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

  .يف هذه االستفادة، ويف هذا اإلمكان، واهللا أعلم: والغرابة
أنه رأى له : ةً يف تطريق االحتمال لصحة حكم األزدي على عمارةوزياد

 منه، هذا احلديث الذي رواه العقيلي، ورأى له حديثاً آخر من بابته وأطولَ
هذا : ، وقال يف آخره)١(<املوضوعات>وهو الذي رواه ابن اجلوزي يف 

عمارة يضع احلديث، ومل ير ابن : حديث موضوع، وذكر قول األزدي
  .تعلَّق عليه باحلكم بالوضع سوى عمارة، واهللا أعلمي يف سنده من ياجلوز

رب هذه، ال’عبدولإلمام أيب عثمان الصابوين كلمةٌ تشبه كلمة ابن : قلت
  ).٣٩(انظرها آخر الكالم على الرقم اآليت 

 له .رمحه اهللا) ٥٣٥ت ( ـ اإلمام أبو القاسم التيمي األصبهاين٢٢
لذي نسج على منواله احلافظ املنذري، ا< الترغيب والترهيب>كتاب 

وكتابه من كتب الرواية املسندة املبوبة، وفيه ـ كما يف غريه ـ الصحاح 
عن ) ١٤١(روايته : وما شاها، والضعاف وما اشتد ضعفه، ومن ذلك

ن إسحاق بن نجيح امللطي، ع) ٢٠٣(وليد بن حممد املوقَّري، وال
  . األعمىعن أيب داود نفيع بن احلارث) ٣٤٩(و

، وهو صاحب )٥٩٥ت ( ـ اإلمام أبو الفرج ابن اجلوزي٢٣
، ومع ذلك فإنه يذكر يف كتبه من <العلل املتناهية>، و<املوضوعات>

  .أعالها ومن أدناها، ال يتحاشى شيئاً، مع شدته يف كتابيه املذكورين
جيوز : ، وحمل الشاهد منه)٢(، تقدم قوله ـ اإلمام ابن الصالح٢٤

                                                  
)٧٥٠ (١٩٣: ٢ )١.(  
  ).٢٤ (٥٢ صفحة )٢(
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٩٥ الضعيف باحلديث العمل شروط :الرابع املبحث

وى املوضوع من أنواع األحاديث الضعيفة، فاستثىن رواية ما س
  .املوضوعات فقط

الترغيب >، ومذهبه معروف واضح جداً يف كتابه  ـ اإلمام املنذري٢٥
  .<والترهيب
، وقدمت كالمه أول هذا البحث من مقدمة كتابه  ـ اإلمام النووي٢٦

يكن ، وفيه التصريح جبواز العمل واستحبابه بالضعيف، ما مل <األذكار>
إرشاد طالب >إىل كالمه اآلخر يف  )١(موضوعاً، وأشرت فيما تقدم

  .<التقريب>، و<احلقائق
إحكام >، وقدمت كالمه الذي يف  ـ اإلمام ابن دقيق العيد٢٧
  .<..وما كان ضعيفاً ال يدخل يف حيز املوضوع.. >: ، وفيه)٢(<األحكام
وقد طبعه مع ، <الكلم الطيب>، له  ـ اإلمام تقي الدين ابن تيمية٢٨

ة مخس أن فيه أحكامه وخالصة ،الشيخ ناصر األلباين: احلكم على أحاديثه
 حديثاً وواحداً وأربعني شديدة الضعف، مثانيةًأحاديث موضوعة، و

وينظر تفصيل مذهب وحذفها، < صحيح الكلم الطيب>عمل مث  !!ضعيفاً
  .)٣(ابن تيمية فيما يأيت

كتبه تناوالً هلذا البحث هو وأقرب ، )٧٤٨ت ( ـ اإلمام الذهيب ٢٩
، وأحتدث عن طبعة فضيلة األخ الشيخ حميي الدين مستو، <الكبائر>

                                                  
  .٥٣ صفحة )١(
  .٢٠٢ ـ ٢٠١: ١ )٢(
  .٢٠٢ صفحة )٣(
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٩٦ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

، لِما أضفى عليها فضيلة الشيخ من توثيق ١٤٠٤األوىل، صدرت سنة 
ا متثل النص الصحيح األصلي الذي كتبه اإلمام الذهيب، أوحتقيق، و

  .ة عند مؤلفهوأن فيها وقَفات وملسات تدل على امللكة الفكري
كان اإلمام الذهيب ملتزماً جداً باملنهج احلديثي : ومع ذلك أقول

النقدي يف هذا الكتاب، وجيد القارئ هذا بالنظر السريع يف ختريج 
ها من الصحيحني، ومشاهري كتب السنة، ومع  احملقق ألحاديثه، فجلُّ

مطبقاً ذلك مل خيلُ الكتاب من ثغرات جتعل اإلمام الذهيب أيضاً عامالً 
منهج األئمة السابقني، املتساحمني يف الترغيب والترهيب، والكتاب كله 

  ).كبائر(ترهيب 
فيه أحاديث يصرح :  غري املسندة ـكتاب ـ كغريه من كتب علمائنافال

اإلمام الذهيب بضعفها، أو بوقفةٍ له فيها، وقد ال يشري، وهذا قليل، وذكر 
شهور على األلسنة، وما أشار إليه حديثاً موضوعاً أو شبه موضوع، وهو م

  !!.بشيء
اجلنة حتت أقدام >: وعنه عليه الصالة والسالم قال>: )١(قال رمحه اهللا

يف ترمجة موسى بن < امليزان>يف نفسه  ذكره الذهيب قد، و<األمهات
، ونقل فيه تكذيب أيب حامت وأيب زرعة له، واام ابن )٢(حممد البلقاوي

مسند >ه إسناد آخر عند القضاعي يف لكن ل!! حبان له بالوضع

                                                  
  .٥٦ ـ ٥٥ص< الكبائر >)١(
)٨٤١٣ ()٢.(  
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٩٧ الضعيف باحلديث العمل شروط :الرابع املبحث

 من طريق منصور بن )٢(<اجلامع>، واخلطيب البغدادي يف )١(<الشهاب
قال >: )٣(<فيض القدير>املهاجر، عن أيب النضر األبار، قال املناوي يف 

، وكان يغين اإلمام الذهيب حديثُ <ال يعرفان، واحلديث منكر: ابن طاهر
، < فإن اجلنة حتت رجليها،لزمهاا>:  ـ جامهةأبيه: معاوية بن جامهة ـ أو

  .)٤(وهو حديث جيد
كَرو : ، وقال<..من أعان على قتل مسلم>: )٦( حديث ابن ماجه)٥( قبلُذَ

أيب زياد القرشي، ابن : زياد، أو، مع أن فيه يزيد بن <يف إسناده مقال>
  . فيه مقال:وهو متروك، فمثله ال يكتفى يف احلكم عليه بكلمة

 من رواية أيب سعيد )٧(<تارخيه>ذكر رواية اخلطيب له يف ولو أنه 
اخلدري لكان أوىل، ففي إسناده عطية العويف، وهو ضعيف، ومع ذلك 

 الوقف حفأحاديث الباب تتعاضد من حيث املعىن، وإن كان البيهقي رج
  .)٨(من حيث اإلسناد

                                                  
)١١٩ ()١.(  
)١٧٦٥ ()٢.(  
)٣٦٢: ٣ )٣.  
  ).٢٧٨١(، وابن ماجه )٤٣١٢(النسائي ، و٤٠٩: ٣< املسند> وهو يف )٤(
< مسند>فقط، وعزاه الذهيب إىل ) ٢٦٢٠(، وهو عند ابن ماجه ٤٣ صفحة )٥(

  .أمحد أيضاً، وليس فيه
)٢٦٢٠ ()٦.(  
)٤٧٩: ١٠ )٧.  
)٢٣، ٢٢: ٨ )٨.  
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٩٨ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

  .فهذا حال اإلمام الذهيب، وموقفه من ذكر الضعاف: وعلى كل
الذي < الوابل الصيب>، وذلك يف كتابه مام ابن قيم اجلوزية ـ اإل٣٠

فيما أورده، وتقدم حاله، بل زاد عليه أوراداً < الكلم الطيب> فيه تابع
  .ودعوات، دون استدراك وال تعقُّب

، <اختصار علوم احلديث> يف  ـ اإلمام عماد الدين ابن كثري٣١
  .)١(تقدم

تصحيحه القول  )٢(، تقدمي ـ اإلمام احلافظ ابن رجب احلنبل٣٢
  .الضعيف يف غري األحكام، إذا مل يشتد ضعفهببالعمل 

ودراسة هذا اجلانب يف كتبه الكثرية تطول، ونظرت يف واحد منها، 
، <لطائف املعارف>عظ والترغيب، وهو اجانب املو: يتصل ذا اجلانب

 والذي فوجدته رمحه اهللا على ما قدمته من منهج األئمة املتقدمني قبله،
صححه هو، مع ما هو معلوم عنه من التنقيب والنقد، وال حاجة يب إىل 

 فما بعدها، ٤٠ذكر أمثلة، فاألمثلة تبدأ من احلديث الثاين والثالث من ص
إنه يعزو احلديث إىل خمرجه، : ٢٣وواقعه على غري ما قال حمققه ص

ه جيداً، ن درجته من الصحة أو الضعف، وحمققه يعرف هذا الواقع منيبيو
  !!.كما يبدو من تعليقاته، لكنه هكذا كتب

التقييد >، ويف <شرح ألفيته>، يف  ـ واإلمام زين الدين العراقي٣٣

                                                  
  ).٣٣ (٥٦ صفحة )١(
  ).٣٥ (٥٧ صفحة )٢(
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٩٩ الضعيف باحلديث العمل شروط :الرابع املبحث

  .)١(<واإليضاح
  .)٢(<حماسن االصطالح>، يف  ـ واإلمام سراج الدين البلقيين٣٤
، فإم ـ أيضاً ـ وافقوا ابن  ـ واإلمام ابن ناصر الدين الدمشقي٣٥

  . استثنائه املوضوع من أنواع الضعيفالصالح على
، قال )٣(<شرح عقود الدرر>: وكالم ابن ناصر الدين جاء يف كتابيه

، ويف <ورواية الضعيف ـ خال املوضوع ـ جائزة يف فضائل األعمال>: فيه
، فإنه ذكر )٤(}<خض حض جض مص خص{: جمالسه يف تفسري قوله تعاىل>

رب رضي اهللا عنهما يف قضاء حديث السيدة عائشة، عن أبيها الصديق األك
ين، ويف إسناده احلكم بن  األيلي، قال رمحه اهللا عن احلَكَم اهللا’عبدالد 

كان ابن املبارك شديد احلمل عليه، ورمي بالكذب، لكن حديثه >: هذا
  .<هذا يف الترغيب يف الدعاء

مته يف بيان مذهب اإلمام البزار ٥(وهذا احلديث قد(.  
جامع >صر الدين هلذا املذهب يف كتابه الفخم وتطبيق احلافظ ابن نا

  .واضح كلَّ الوضوح، ال يحتاج إىل أمثلة منه< اآلثار
                                                  

ق فيه ، فإنه مل٥٤٩: ١< التقييد واإليضاح>، و١٣٦ص< شرح األلفية >)١(  يعلِّ
  .على شيء من كالم ابن الصالح

  ).٣٧ (٥٧ وينظر ما تقدم ص)٢(
  .٢٣٠ ص)٣(
  .٢١٦ ـ ٢١٥ ص)٤(
  ).١٣ (٤٥ صفحة )٥(
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١٠٠ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

، مذهبه املشهور عنه هو جواز العمل  ـ اإلمام احلافظ ابن حجر٣٦
القول >بالضعيف ما مل يشتد ضعفه، كما نقله عنه السخاوي يف آخر 

 مشى فيها مع ابن الصالح )١(<تبيني العجب>، لكنه يف مقدمة جزئه <البديع
حون يف إيراد ماشتهر أن أهل العلم يتس>: واآلخرين، قال رمحه اهللا

، ويل <األحاديث يف الفضائل وإن كان فيها ضعف، ما مل تكن موضوعة
  .نظريال ه، وهذا كالم)٢(إىل متام كالمه وشروطه عودة إن شاء اهللا

عند < القول املسدد>فإنه قال يف جزئه اآلخر : أما مذهبه التطبيقي
كالمه على احلديث الثامن يف فضيلة مدينة عسقالن، ويف سنده أبو عقال 

: )٣(<التقريب>هالل بن زيد البصري العسقالين، قال عنه احلافظ نفسه يف 
يف فضائل األعمال والتحريض على اجلهاد يف >احلديث : متروك، قال

، فاحلكم عليه بالبطالن  العقلسبيل اهللا، وليس فيه ما حييله الشرع وال
ال يتجه، : ـ مبجرد كونه من رواية أيب عقال)٤(كما فعل ابن اجلوزي’ـ

وطريقة اإلمام أمحد معروفة يف التسامح يف رواية أحاديث الفضائل، دون 
  .<أحاديث األحكام

من وفانظر موقفه اخلاص به، وانظر فهمه لطريقة اإلمام أمحد، 
عن اإلمام أمحد بواسطة ابن  ا قدمتهاملمكن إضافة هذا النص إىل م

                                                  
  .٣ صفحة )١(
  .١٠٤ صفحة )٢(
)٧٣٣٦ ()٣.(  
)٨٧٩ ()٤.(  
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١٠١ الضعيف باحلديث العمل شروط :الرابع املبحث

  .)١(القيم
مت عنه، ـ اإلمام الكمال ابن اهلمام٣٧ ٢(<فتح القدير>يف كتابه   قد( 

  .النص الصريح يف جوازِ واستحبابِ العمل مبا مل يكن موضوعاً
، وتوجهه يف املسألة واضح يف  ـ اإلمام مشس الدين السخاوي٣٨

، وهو اعتماده الشروط الثالثة )٣(<يبشرح التقر>، ويف <فتح املغيث>
أن ال يشتد : ، ومنها)٤(<القول البديع>اليت نقلها عن شيخه ابن حجر آخر 

 حديث ابن أيب )٥(<القول البديع>ضعفه، لكنه نفسه رمحه اهللا ذكر يف 
، وأن <..من كانت له إىل اهللا حاجة>: أوىف رضي اهللا عنه يف صالة احلاجة

، ..يف ذلك نظر>: ، فقال السخاوي)٦(<موضوعاته>ابن اجلوزي ذكره يف 
  .<ويف اجلملة هو حديث ضعيف جداً، يكتب يف فضائل األعمال

ويف هذا الكتاب نفسه أمثلة أخرى على تضعيفه احلديث بشدة، 
  .وإقراره له يف بابه ومناسبته

عدة أمثلة على < التدريب>، ويف كتابه  ـ اإلمام اجلالل السيوطي٣٩
الشديد الضعف، وإقراره االستشهاد به، كحديث ابن ذكره احلديثَ 

                                                  
  .٦٠: ٤< زاد املعاد>، و٣٨ ـ ٣٧ صفحة )١(
  .٩٥: ٢، ٣٠٣: ١< فتح القدير>، و)٤٠ (٥٩ صفحة )٢(
  .١٧٨ص< شرح التقريب>، و١٥١: ٢<  املغيثفتح >)٣(
  .٤٩٧ ص)٤(
  .٤٥٣ ـ ٤٥٢ ص)٥(
)١٠٢٦ ()٦.(  
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١٠٢ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

كَيمة الليثي يف جواز <اللهم ارحم خلفائي>: عباس مرفوعاً ، وحديث ابن أُ
، وغريمها )١(<التدريب> فيما علقته على هاالرواية باملعىن، وينظر خترجي

  .كثري يف سائر مؤلفاته
قوله يف  عنه، فإين نقلت باقي الزرقاينال’عبد ـ اإلمام حممد بن ٤٠

عادة احملدثني التساهل يف غري األحكام >: )٢(<املواهب>شرحه على 
  .<والعقائد ما مل يكن موضوعاً

إنه قال هذا وهو يتكلم على : وأزيد هنا بيان مناسبته هناك، فأقول
حديث العباس رضي اهللا عنه يف مناغاة النيب صلى اهللا عليه وسلم القمر 

  . إسالم العباسوهو يف املهد، وأنه كان سبب
، ومن طريقه )٣(<دالئل النبوة>وهذا احلديث رواه البيهقي يف 

تفرد به أمحد بن : ، قال البيهقي)٤(<تارخيه>وطريق غريه ـ ابن عساكر يف ’ـ
، )٥(<اللسان>، و<امليزان>انظر ترمجته لزاماً يف إبراهيم، وهو جمهول، و

ـ وليس < خ بغدادتاري> إىل )٦(<اخلصائص الكربى>وعزاه السيوطي يف 
ر احملدث < املئتني>ـ وإىل كتاب ’فيه لإلمام العالمة القدوة املفسر املذكِّ

                                                  
)٤٢٨، ٥٠٢: ٤ )١.  
  .١٤٧: ١< شرح املواهب>، )٤٣ (٦٠ صفحة )٢(
)٤١: ٢ )٣.  
)٣٥٩: ٤ )٤.  
  ).٣٧٢(< اللسان>، و)م٢٥٧(< امليزان >)٥(
)٥٣: ١ )٦.  
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١٠٣ الضعيف باحلديث العمل شروط :الرابع املبحث

هذا حديث >: شيخ اإلسالم أيب عثمان الصابوين، وأنه قال عن احلديث
اخلصائص >، هذا لفظ <غريب اإلسناد، واملنت يف املعجزات حسن

، <املواهب>ين يف ، أما لفظ القسطال)١(<سريته>، والصاحلي يف <الكربى
هذا حديث غريب اإلسنادِ واملنتِ، وهو يف >: )٢(للزرقاين< شرحه>و

وهذه الصيغة أوضح، وعقّب عليه الزرقاين مبا قدمته<املعجزات حسن ،.  
أن اإلمام أبا عثمان الصابوين ـ وذكرت أوصافه : ويف هذا النص فائدة

جواز : )٤(رب السابقال’عبد ـ هو على وفْق كالم ابن )٣(<السير>العلمية من 
ر ما يتصل باملعجزات ودالئل النبوة، ولو اشتد ضعفه   .ذِكْ

ْف مسكوأُراين دخلت مدخالً واسعاً جداً ال ينتهي،  ُ.  
فهذه مجهرة كبرية من علماء هذا العلم الشريف، زاد عددهم : وبعد

ئي على الثالثني، بل قارب األربعني، لكن الذين توفوا قبل احلافظ العال
الذي نقل االتفاق على جواز العمل بالضعيف شريطة أن ال ) ٧٦١ ت(

زاد عددهم على اخلمسة والعشرين إماماً، بدءاً من ابن : يشتد ضعفه
، وزاد عددهم على )٧٢٨ ت(، وانتهاء بابن تيمية )١٨١ ت(املبارك 

الثالثني إذا الحظنا من تويف منهم إىل سنة وفاة احلافظ ابن حجر 
  .ل ينبغي أن يعد ابن حجر منهم، رمحهم اهللا تعاىل مجيعاً، ب)٨٥٢’ت(

                                                  
)٤٢٣: ١ )١.  
  .١٤٧: ١ للزرقاين< شرحه>، و١٥٤: ١< املواهب >)٢(
)٤٠: ١٨ )٣.  
  ).٢٠ (٩٠، )٢٢ (٤٩ صفحة )٤(
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١٠٤ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

وإن مثاالً ومثالني يكفيان لنقض دعوى االتفاق، فكيف ذه اجلمهرة 
من أئمة الرواية والدراية، نصاً وتطبيقاً، مع أين مل أستوفِ النظر يف كتب 

  .األئمة الذين طُبع بعض تراثهم ممن مل أذكرهم
إىل أمرين خيتصان بعملي هذا ومجعي هلذه ال بد يل من التنبيه و

  .اجلمهرة من القائلني ذا املذهب
هل دعوى :  أنين أردت ذا اجلمع حتقيق أمر علمي هو:أوهلما

االتفاق على اشتراط أن ال يشتد ضعف احلديث ليعمل به، دعوى 
  صحيحة، مِن كل من جاء بعد العالئي وابن حجر؟

عة ما اشتد ضعفه، لكين إذا رأيت من  أنين ال أدعو إىل إشا:ثانيهما
ال أنكره عليه، فله أسوة وقدوة، من أئمة :  من أهل العلم األيقاظيفعله

كبار، لكن بشرط أن ال يكون فيه نكارة يف معناه، أو غرابة شديدة إن كان 
خرباً، أو معجزة، أو حنو ذلك، مما ال حتتمله عقول السامعني أو 

صل حبكمة املؤلف أو املتحدث، وخربتِه القارئني، وهذا االستثناء يت
بعقول السامعني أو القارئني، وما إىل ذلك، وال ينبغي له إمهال هذا 

  .اجلانب أبداً
 أن يكون هلذا احلديث الضعيف أصل يندرج :الرابعـ والشرط * 

حتته، وهو أمر مالحظ جداً يف واقع علمائنا رمحهم اهللا، فهم ـ كما نبهت 
ا احلديث الضعيف مع مجلة أحاديث تشهد له، إما إليه ـ يروون هذ

صحيحة بذاا فتعضد هذا الضعيف، وإما ضعيفة أيضاً فتتعاضد مع 
بعضها، وقد الحظت هذا األمر كثرياً، وأنا أستقرئ هذا االستقراء من 

وانظر كالم . الكتب اليت نقلت عنها، فوجدته واحلمد هللا متوفراً مستوىف

Click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


١٠٥ ضعيفال باحلديث العمل شروط :الرابع املبحث

  .)١(<دالئل النبوة>ن كتابه البيهقي اآليت نقلُه م
إذا وجدنا حديثاً أو حديثني ضعيفني : وزيادةً واحتياطاً يف البيان أقول

يف فضيلة أمر ما، ومل جند معهما يف الكتاب نفسه ما يعضدمها، فإنا ال 
بد واجدون ما يعضدمها يف غريه، وأنا أهدف إىل مثالني يف ذهين، 

يان املراد إن شاء اهللا   .جيلِّ
 حديث أيب هريرة مرفوعاً فيمن صلى ست )٢( روى ابن ماجه:ماأوهل

 )٣(، ومل يرو غريه حتت الباب، مث أعاده)األوابني(ركعات بعد املغرب 
 حديث عائشة مرفوعاً أيضاً فيمن صلى عشرين )٤(مرة أخرى، وروى قبله

  .، روامها حتت باب واحد)األوابني(ركعة بني املغرب والعشاء 
ـ )٥(ففي سنده ـ عند ابن ماجه والترمذي أيضاً: رةأما حديث أيب هري

عم، نقل الترمذي عن البخاري أنه قال فيهاهللا’عبدعمر بن  ثْ بن أيب خ  :
  .منكر احلديث وضعفه جداً
ففيه يعقوب بن الوليد املديين، وقد صرح : وأما حديث عائشة

ر، بكذبه أمحد، وأبو حامت، وابن حبان، فال يصلح أحدمها عاضداً لآلخ
  .وقد بوب هلما ابن ماجه مع هذا الضعف الشديد، ومل يذكر عاضداً

                                                  
  .٦٩: ١< الدالئل>، و١٢٣ صفحة )١(
)١١٦٧ ()٢.(  
  ).١٣٧٤( برقم )٣(
)١٣٧٣ ()٤.(  
)٣٤٥ ()٥.(  
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١٠٦ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

 عدة )١(<الترغيب>لكنك لو حبثت لوجدت، فقد ذكر املنذري يف 
أحاديث يف ذلك، وفيها شاهد خاص حلديث أيب هريرة من حديث عمار 
عند الطرباين، وأحاديث أخرى عامة، وأقواها حديث حذيفة عند 

يت معه املغرب، أت:  قال)٢(النسائي يت النيب صلى اهللا عليه وسلم فصلَّ
، فهو )٣(إسناده جيد، وهو عند ابن خزمية أيضاً: فصلى إىل العشاء، وقال

  .شاهد لصالة الست ركعات، ولصالة العشرين، وألي عدد آخر يروى
 )٤(<الكبائر> ذكر الذهيب ـ وهو احلافظ الناقد ـ يف كتابه :ثانيهما

، وهو حديث موضوع أو شبه <تمها أقدام األاجلنة حتت>: حديث
موضوع، وكان يغنيه عنه، أو كان ميكنه أن يؤيده حبديث جامهة 

، وفيه )٥(األسلمي الذي رواه أمحد، والنسائي، وابن ماجه بإسناد حسن
  .<لزمها، فإن اجلنة حتت رجليهاا>: قوله صلى اهللا عليه وسلم له

  .ج السليمةوهكذا يؤدي البحث اهلادئ إىل النتائ
أن ال يعتقد :  فلفظ السخاوي عن ابن حجر:امسأما الشرط اخلـ * 

  .عند العمل به ثبوته، لئال ينسب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ما مل يقله
وهذا فيه زيادة تنبيه وحذر، وإال فالعامل به مستشعر أنه يعمل حبديث 

                                                  
  .٤٠٥ ـ ٤٠٤: ١ )١(
)٣٨١ ()٢.(  
)١١٩٤ ()٣.(  
  .٥٦ صفحة )٤(
  ).٢٧٨٢، ٢٧٨١(، وابن ماجه )٤٣١٢(، والنسائي ٤٢٩: ٣ أمحد )٥(
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١٠٧ الضعيف باحلديث العمل شروط :الرابع املبحث

  .ا شيءهذ. ال تعتقد ثبوته: ضعيف، فأي حاجة إىل أن يقال له
أن : )١(أذكِّر مبا نبهت إليه أول كالمي عن هذه الشروط: وشيء آخر

وهذا كما قالوا يف احلديث املسئول عن تطبيقها هو العامل، ال األمي ،
وضوعاً فال حيلّ ملن علم حاله أن يذكره مإن كان احلديث >: املوضوع

 فاحلرمة .)٢(<برواية أو غريها يف أي باب كان إال على سبيل القدح فيه
  ).ملن علم حاله(وعدم احللّ 

العاملُ (أن ال يعتقد : وهكذا يقال يف هذا الشرط للعمل بالضعيف
عند العمل به ثبوته، بل يعتقد احتمال ثبوته، وعلى احتمال ) بضعفه

الثبوت ففي العمل به ـ فعالً أو تركاً ـ أجر ومثوبة، فيكون قد حازها ومل 
ولوال هذا البيان لكان مقتضى هذا الشرط، ). االحتياط(يفوا، فهذا هو 
ته: والشرط اآلخر أن يكون العمل بالضعيف قاصراً على : أن ال يعتقد سني

  .أهل العلم باحلديث فقط
قاله .  أن ال يشهر العاملُ به عمله بني الناس:السادسـ والشرط * 

ئال يعمل املرء ل>: ، وعلَّله بقوله<تبيني العجب>احلافظ رمحه اهللا يف مقدمة 
حبديث ضعيف فيشرع ما ليس بشرع، أو يراه بعض اجلهال فيظن أنه سنة 

سالم وغريه، ال’عبدصحيحة، وقد صرح مبعىن ذلك األستاذ أبو حممد ابن 
من حدث عين >: ولْيحذَر املرء من دخوله حتت قوله صلى اهللا عليه وسلم

وال فرق ! ن عمل به؟، فكيف مب<حبديث يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبني
                                                  

  .٧٣ صفحة )١(
  .٥٨٦: ١< النكت الوفية >)٢(
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١٠٨ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

  .<يف العمل باحلديث يف األحكام أو يف الفضائل، إذِ الكل شرع
وأول هذا الكالم وآخره يستغرب صدوره من اإلمام احلافظ رمحه اهللا 

  .تعاىل، وال بد من التعليق والبيان
فهذا شرط ما : ـ أما أصل الشرط ـ أن ال يشهره العامل به بني الناس ـ

وال توبع عليه، وهو خمالف للعموميات اليت يف أقوال سبق به احلافظ، 
املتقدمني واملتأخرين، وواقعهم العملي، فكم من حديث ضعيف ال بد من 
ظهوره على سلوك العامل به؟ وما حمل احلافظَ على القول ذا الشرط إال 
 مناسبة كتابته هلذا اجلزء، فإن من أراد العمل باألحاديث الضعيفة الواردة يف
صيام رجب ـ أو بعض أيامه ـ ستظهر  على سلوكه، فقال احلافظ هذا الشرط 

  . بهوعلّله ذا التعليل، ومع ذلك فهذا ال يسوغ القولَ
ليس يف كتبه األخرى ما يؤيد هذا، بل خيالفه، فانظر ف: وأيضاً

د>تلخيصه أول  حلال األحاديث التسعة اليت حكم عليها < القول املسد
يت ذكرها األحاديث ال>: قال< املسند>ع وهي يف العراقي بالوض

، فاألول منها يدخل يف ..ـ ليس فيها شيء من أحاديث األحكام’العراقي’ـ
، والثاين كالثالث يف الفضائل، والثامن والتاسع يف فضائل ..آداب التسمية

  .<بعض البلدان، وفيها احلثّ على الرباط واجلهاد
فال بد ! سراً ال يشتهران بني الناس؟فهل الرباط واجلهاد مما يفعالن 

  .من مسوغ يف ذهن احلافظ اإلمام ملّا قال هذا القول، واهللا أعلم به
وإذا متّ هذا اجلواب، فال حاجة إىل الوقوف عند تعليله الذي نقلته 

  .معه
ه ال فرق يف العمل باحلديث يف األحكام، أو يف >: وأما قوله آخر
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١٠٩ الضعيف باحلديث العمل شروط :الرابع املبحث

فهذا أشد غرابة من سابقه، إذ هو خمالف : <الفضائل، إذِ الكلُّ شرع
للمحدثني، ولألصوليني، وللفقهاء، ويشبه أن يكون قولُه هذا عمدةَ قولِ 

األحكام الشرعية متساوية األقدام، يريد أنه كما إن : )١(الشوكاين اآليت رده
ال يعمل بالضعيف يف احلالل واحلرام، فكذلك ال يعمل به يف الفضائل، 

 فاألقوال اليت قدمتها عن األئمة املتقدمني ومن تبعهم من !إذ الكلّ شرع
قوا بني األحكام واحلالل واحلرام، وبني الفضائل والترغيب  املتأخرين فر
والترهيب ومكارم األخالق، وسيأيت نقل جمملِ وخالصةِ رأي 

  .األصوليني، أما الفقهاء فتفرقتهم أوضح من أن تذكر
نعم، ولكن : يقال فيه: كل شرعإذِ ال: فقول احلافظ رمحه اهللا

األحكام الشرعية مراتب متفاوتة من حيثُ الكلفةُ واإللزام، وعدمهما، 
ففيها الفرض واحلرام، وفيها املسنون واملكروه، فاألول ال يحتج له إال 

فهذا هو حمل البحث، وال يعرف اخلالف فيه عن : بالثابت، وأما اآلخر
  .واهللا أعلم. عامل حجة قدوة

إنه قول غريب يف حد ذاته، : صة ما أقوله يف قول احلافظ هذاوخال
ه وأقوالِ العلماء اآلخرين، وال أُبعد أن يكون قاله متأثراً  وغريب على أقوالِ

  .، واهللا أعلم)علمية زمنية(مبالبسة 
فال أعلم من :  ـ أن ال يعتقد العامل به سنيته ـأما الشرط السابعـ * 

ما وجهة هذا القول؟ وملاذا : ، ولقائل أن يقولقائله، وهو قول غريب
ه؟ ه أو ثواب تركِ   . وهذا كافٍ يف رده!أعمل عمالً ال أرجو ثواب عملِ

                                                  
  .١٣٦ صفحة )١(
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١١٠ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

وكيف أعمل عمالً من مسنونات الصالة، أو أجتنب مكروهاً من 
  !.مكروهاا، ودليله ضعيف، وأنا ال أعتقد سنيته أو ال أعتقد كراهيته؟

: ال خيالف هذا الضعيف حديثٌ صحيح ـ ـ أن والشرط الثامنـ * 
فهذا قول آخر ال أعلم له قائالً على سبيل االشتراط، وهو لوضوحه ال 
يحتاج إليه، كما ال يحتاج إىل رده، فمىت كان الضعيف يقاوم الصحيح يف 

  !.أي موقف أو مقام من واقع علمائنا؟
أن هذا :  بهال أعلم له قائالً على سبيل االشتراط، أقصد: وإمنا قلت

املعىن جاء يف كالم بعض أئمة املذهب احلنبلي، يف حكايتهم قول اإلمام 
إلمام  امذهبأمحد يف املسألة، لكن جاء يف كالمهم على سبيل بيان 

  .أمحد، ال على سبيل االشتراط
ة>ما جاء يف : من ذلك اهللا’عبدرأيت أبا : عن األثرم قال )١(<العد 

ديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف إسناده اإلمام أمحد ـ إذا كان احل’ـ
، فهذا جاء من أيب يعلى على <يأخذ به إذا مل جيد خالفه أثبت منه: شيء

  .سبيل البيان ال على سبيل االشتراط، إذ ال أحد جيهل هذا
خمالفة كون املخالفة تأن ال :  آخر هلذا الشرط، هواًتقييدأزيد و

 أما إذا أمكن اجلمع، فال تعترب تامة، حبيث ال ميكن اجلمع بينهما،
خمالفة تامة، وذلك كاملخالفة بني حديث أنس يف احنسار الثوب عن 

النيب صلى اهللا عليه وسلم، الدال بانفراده على اجلواز، وبني حديث فخذ 
جرمحل  الدالّ على عدم اجلواز، فقد :<الفخذ عورة>األسلمي د ه

                                                  
  .١٠٣٢: ٣ أليب يعلى الفراء )١(
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١١١ الضعيف باحلديث العمل شروط :الرابع املبحث

جلواز، مع على اديث أنس  حديث جرهد على االحتياط، وح)١(البخاري
، ومبثل هذا ال تعترب املخالفة ضعف حديث جرهد، وصحة حديث أنس

  .بينهما خمالفة تامة
، وهو يذكر الشرط الثاين )٢(<فتح املغيث>السخاوي يف قال نعم، 

إذا كان مندرجاً حتت أصل عام، حيث مل يقم >: عنده ـ الرابع عندنا ـ
  .< العمومعلى املنع منه دليلٌ أخص من ذلك

عمل باحلديث الضعيف إذا ي: <..مل يقم على املنع منه دليل>فمعىن قوله 
من كان له أصل عام يرجع إليه، وليس هناك دليل مانع من العمل به أخص 

، )املمنوع(ذاك األصل العام، وال ريب أن املانع ينبغي أن يكون أقوى من 
لضعيف صحيح، لكن كالم أن ال خيالف ا: فهذا يرشح هلذا الشرط الثامن

السخاوي ـ وأصله البن حجر ـ ليس يف ظاهره النكارة اليت أشرت إليها يف 
  .رد هذا الشرط، إذْ جعال الصورة بني عموم وخصوص

ر مجعه من شروط العملِ باحلديث الضعيف، و: بعدو من فهذا ما تيس
  .ل باحلديث الضعيف، وحترير املقبول منها، وغري املقبوهو العامل

  

                                                  
  .١٧٦، واآليت ص٦٩ ـ ٦٨، ٤٠ يف كالمه السابق ص)١(
)١٥٤: ٢ )٢.  
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١١٣ الضعيف باحلديث العمل شروط :الرابع املبحث

  
  
  

  الباب الثاين
   تطبيقياًاحلديث الضعيف

  :ويتكون من مبحثني
  .ث الضعيف وتطبيقات األئمة له احلدي:املبحث األول
  .الضعيف املعمول به، وجماالتهاحلديث  :املبحث الثاين
  :وحتته مطلبان
  . ما هو احلديث الضعيف املعمول به:املطلب األول
  .ديث الضعيف جماالت العمل باحل:املطلب الثاين
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١١٥ له األئمة وتطبيقات الضعيف احلديث :األول املبحث

   احلديث الضعيف وتطبيقات األئمة له:املبحث األول
  املبحث األول

  وتطبيقات األئمة لهاحلديث الضعيف 
 العلماء اليت فيها أحكامهم اليت طبقوا  أقوالحتت هذا البابوأنقل 
هم ـ سيتكرر ي أو درافيها روايةً ة لألحاديث الضعيفة، وكثري منهم ـ أو جلُّ

مته عنهم يف الباب األول، ذكرهم مع م يف آراء  بيانٍسيكون زيادةُوا قد 
  .واهللا ويلّ التوفيق واملعونة. بعضهم

ا أراه يف هذا البحث ـ وهو احلق ال ملكن قبل أن أنقل أقواهلم تأييداً لِ
 أريد أن أنبه إىل أمر مهم جداً، أبرئ به ساحتهم رضي اهللا عنهم، :غريه ـ

  :فأقولقبل أن أؤيد دعواي، 
 سأذكرهم يف ن ذكرم يف الباب األول، والذين الذياألئمةـ إن  ١

 عمالً، ه وطبقوحكماً،العمل بالضعيف لباب الثاين، وأم أجازوا اهذا 
فذكروا األحاديث الضعيفة يف كتبهم، وذكر بعضهم األحاديث الضعيفة 

ر األحاديث  احلذر من ذكرون كلَّذَحهم ي ا، كلُّوغني العملَسجداً، م
املستنكرة يف معانيها وأخبارها، وكذلك حيذرون من ذكر املوضوعات، 

  .نهمبيق عليهما متام االتفاق هذان أمران متفَ
 ـ إن من شأن بعض علمائنا الذين يروون يف كتبهم األحاديث ٢

، لكن األمر حيتاج والضعيفة جداً، يذكروا يف سياق يسوغهاالضعيفة، 
 أحاديث قبل أم يذكرونهم رمحهم اهللا تعاىل، وذلك  وفهم عنّإىل تأن
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١١٦ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

فون هذا الضعيف بأسانيد ،هذا الضعيف دِ رتؤيد معناه وتشهد له، أو ي 
له، فهم إما يقدمون بني يديه الشواهد، أو يردفونه أخرى فيها متابعات 

 :باملتابعات، ومن ال يتأنى يف قراءة أحباثهم ويالحظ هذا املسلك منهم
بوقوفه عند اإلسناد الضعيف فقط، ويذهب ليشهر م، ويتعامل ينتقدهم 

ز الضعيف من الصحيح، ويؤلف ع ضعيف >، و<صحيح كذا>ليهم، وميي
  .<كذا

قد ال جيد الباحث قبل هذا : وإمعاناً يف تطريق االحتماالت أقول
وكيع ـ مثالً ـ وال بعده ما يشده، لكنه ل< الزهد>اخلرب الضعيف يف كتاب 

ث بنفسه، أو اعتمد على ختريج حمققه لوجد له الشواهد الكثرية، لو حب
  . نقيةسليمةًه ولرأى حصيلة الكتاب كلِّ

 من وهكذا يقال يف الكتب األخرى، حبيث إنك ال جتد يف خربٍ
  .أخبارهم ما يستنكر يف الشريعة

وهكذا يقال يف سائر كتب الترغيب والترهيب القولية والفعلية اليت 
  . اهللا تعاىلمماء احملققون األيقاظ، رمحهكتبها العل

أن اإلمام القاضي : وأذكر هنا مثاالً، أكرره مع إخواين طلبة العلم، هو
 يف  حديث هند بن أيب هالة)١(<الشفا>عياضاً رمحه اهللا، روى يف كتابه 

لية النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو احلديث اجلامع يف الشمائل حِ
، وفيه )٢(<الشمائل>، رواه بسنده من طريق الترمذي يف اخلَلْقية واخلُلُقية

                                                  
  .٢٠٨ ـ ١٩٨: ١ )١(
  ).٣٥١، ٣٣٦، ٢٢٥، ٨( برقم )٢(
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١١٧ له األئمة وتطبيقات الضعيف احلديث :األول املبحث

من علة، فيهأكثر  :شيخه سفيان بن وكيع، عن جميع بن عري العجلي، م
 ، عمن مل يسمومع ذلك فلم يتكتبوا يف هذا ن إمام من األئمة الذيلَّخ 

  .فيما أعلم الباب عن اعتماد هذا احلديث
 قبله أحاديث كثرية يف إنه ذكرف له،  ذكر عياضهو :وحملّ الشاهد

قية واخلُلقية ، إىل أن وصل إىل هذا احلديث فذكره، )١(الشمائل اخلَلْ
: فقال رمحه اهللا بعد كل ما تقدم، لكونه جامعاً، وهو غري غافل عن علله

قد أتيناك ـ أكرمك اهللا ـ من ذكر األخالق احلميدة، والفضائل ايدة، >
ناك صحتها له صلى اهللا عليه وسلموخصال الكمال العديدة، وأَر وأتينا .. ي

ورأينا .. املعروف مما أكثره يف الصحيح واملشهور من املصنفات، بفيه 
أن خنتم هذه الفصول بذكر حديث احلسن، عن أيب هالة، جلمعه من 

  .<مشائله وأوصافه كثرياً، وإدماجه مجلة كافية من سِيره وفضائله
، أما من )٢(استضعفه واستضعف مؤلفهبعني ناقدة < الشفا>ومن قرأ 

 مسلم، ووقف عند بيانه النقدي <صحيح>قرأ عياضاً من خالل شرحه على 
 رأى عياضاً إماماً ،وكشفه ملرامي اإلمام مسلم وعلله يف األسانيد واملتون

اح لكن ناقداً بصرياً،  لكل مقام مقال، رمحه اهللا تعاىل، وليس يف شر
كالقاضي عياض، ـ بقدر كبري ـ الغرض  هذا ىفّو مسلم من <صحيح>

 هو من عند ، النوويد عنئجزاه اهللا خرياً، حىت إن الذي جيده القار
                                                  

  .١٩٨ ـ ١٢٥: ١ )١(
لسيد للعالمة حمدث املغرب ا< املدخل إىل كتاب الشفا> طبع حديثاً )٢(
 ـ ٨١ رمحه اهللا، بتحقيق األستاذ خالد السباعي، فينظر منه صيناحلي الكتا’عبد
١١٤.  
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١١٨ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

  .عياض، ورحم اهللا علماء املسلمني أمجعني
  :وأعود إىل أول ما أنا بصدده، فأقول

لوا حكم جوازأول من أذكره هنا  العمل من علمائنا الذين أص 
ف يف باب الزهد  وتطبيقاً، ف قوالً وحكماً، مث عمالًيبالضع هم من ألَّ

  :أول من أذكره هنا، هو أول من ذكرته يف الباب األولوالرقائق، و
الزهد > وذلك يف كتابه الرائد ، بن املباركاهللا’عبد ـ اإلمام ١
، وفيه األحاديث واألخبار الصحيحة، وما يقارا، وفيه <والرقائق

الرب >مذهبه يف كتابه اآلخر  ما اشتد ضعفه، وكذلك الضعيف، وفيه بعض
  .)١(<والصلة
 ،<الزهد>يف كتابه وذلك  . ـ اإلمام املعاىف بن عمران املوصلي٢

  .)٢(وتقدمت اإلشارة إىل مناذج منه
 يف مقدمته ما <الزهد> كتابه  قال حمقق، ـ اإلمام وكيع بن اجلراح٣
عيف ، وعدد الض)٥٣٩(:  املرفوعة وغريها الكتاب كلّهاعدد آثار: معناه
  !.تزيد على ثلث أخبار الكتاب: ، وهذه نسبة عالية)١٩١(ها من

 أخبار، )١٠٤(: <الزهد > عدد أخبار كتاب، ـ اإلمام أسد بن موسى٤
كثري منه مرفوع حكماً، واملتكلّم فيه : فيها املرفوع وغريه، وغري املرفوع

  .كثري نسبياً

                                                  
  ).١ (٨٠ وينظر ما تقدم ص)١(
  ).٢ (٨١ صفحة )٢(
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١١٩ له األئمة وتطبيقات الضعيف احلديث :األول املبحث

< الزهد>كتابه املوجود من  وكان طبع ، ـ اإلمام أمحد بن حنبل٥
، وطبع حديثاً قطعة من رواية ابنه اآلخر اهللا’عبدقدمياً، من رواية ابنه 

صاحل، وهذا املطبوع ال يعدل ربع األصل، فقد وصفه ابن حجر يف 
، وفيه ويف الكتاب <املسند> أنه يعدل ثلث )١(<تعجيل املنفعة>مقدمة 
ـ إيراد  قبلأحاديث ضعيفة، لكنها ـ كما قلت < فضائل الصحابة>اآلخر 

  .إمام يعرف كيف تورد وتذكر
) ١٤٤٢(: ت أخبارهغ وكتابه كبري، بل، ـ اإلمام هناد بن السري٦

  .خرباً، والذي له حكم الرفع كثري العدد، وفيها الضعيف
 مل أر يف كتابه حديثاً مرفوعاً ، ـ اإلمام أبو داود السجستاين٧

 حديثني ضعيفني صرحياً، وفيه قليل من املرفوع حكماً، ووجدت فيها
  ).١٩٥، ١٦٨(برقم 
حر مل يت>: )٢( قال حمققه يف مقدمته، ـ اإلمام أبو حامت الرازي٨

يات الصحيحة، بل أورد معها روايات ضعيفة، ا ـ أبو حامت الرو!كذا’ـ
، <..ولعل عذره يف ذلك أن الكتاب يف فضائل األعمال وترقيق القلوب

 أحاديثه ـ حسب فهرسه ـ ، وعدد)١٨، ١٧، ١٦(احلديث : ومن ضعافه
  . خرباً)١٢٤( منها مراسيل، ومجلتها )٩(،  مرفوعاً حديثاً)١٦(

يف كتابه  ونسبة األحاديث املرفوعة ، ـ اإلمام ابن أيب عاصم النبيل٩
  .)١٦٤، ٨٩، ١٠(، منها أكثر من غريه، وفيها الضعاف

                                                  
)٢٤٣: ١ )١.  
  .٢٢ صفحة )٢(
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١٢٠ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

هرة ، وفيه مجهرة ظا<الزهد الكبري> واسم كتابه ، ـ اإلمام البيهقي١٠
ما ذكره يف فيه  مجع أنهمن األحاديث الضعيفة، وقد ذكر يف مقدمته 

الزهد >لذلك مساه ـ واهللا أعلم ـ < شعب اإلميان>، و<دالئل النبوة>
  .)١(، وطريقته يف الكتابني كما قدمت النقل منهما<الكبري

فُقِد، لكن حفِظ < كتاب الزهد> له ، ـ اإلمام أبو بكر اخلطيب١١
املنتخب من كتاب الزهد > وموقوفاته، باسم عاتهمرفومجلة من 

إن >: )٢(، وطبعت ذا االسم، ويقول حمققه يف مقدمته<والرقائق
 ـ الروايات املقبولة، وإمنا أورد معها الروايات !اخلطيب مل يتحر ـ كذا

الضعيفة واملنكرة واملتروكة، فقد أورد مخسة أحاديث مرفوعة مل يصح 
  .<!منها سوى حديث واحد

حملمد بن : <الدعاء>كتب : وهكذا أقول يف حال الكتب األخرى
فضيل بن غزوان، والطرباين، ومها يف الدعاء واألدعية عامة، وكتاب 

رمحه اهللا، وهو يف أدعية السفر خاصة، ) ٣٣٠ت (للمحاملي < الدعاء>
ويف كتب عمل اليوم والليلة، والكتب الوعظية، واألخالقية عامة، مثل 

الدنيا، وغريه، وكتب فضائل القرآن الكرمي، ومكارم كتب ابن أيب 
األخالق ومساوئها، وهي كتب كثرية جداً، يصعب حصر املطبوع منها، 
فضالً عن املخطوط، املسند منها، وغري املسند، واستعراض املطبوع 

 طويل ومتعسر، : كما استعرضت كتب الزهد،من مؤلفام، ولو بإجياز
                                                  

  ).٢٠ (٤٨ صفحة )١(
  .٢٤ ـ ٢٣ ص)٢(

Click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


١٢١ وجماالته به، املعمول الضعيف احلديث :الثاين املبحث

ام مل يتحاش كلهمإ: وأكتفي بالقول ذكر الضعيف مبراتبه، ومل أقف و 
مته عن العالمة تقي الدين ابن اإلمام يف  على أحد منهم حتاشاه سوى ما قد

، وقدمت أن حتاشيه إياه ال يدلّ على عدم جتويزه <سالح املؤمن>كتابه 
  .واهللا أعلم. العمل بالضعيف
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١٢٢ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

  تهاحلديث الضعيف املعمول به، وجماال: املبحث الثاين
  املبحث الثاين

   وجماالته،احلديث الضعيف املعمول به
  :وحتته مطلبان

  املطلب األول
  ما هو احلديث الضعيف املعمول به

هو العمل و ،من القائم يف ذهن الباحث فيما حنن بصدده: فأقول
البحث يف العمل بالضعيف، وما : أن إطالق قولنا: باحلديث الضعيف

 العمل باحلديث الضعيف املرفوع إىل النيب ينصرف إىل: شابه هذا اللفظ
احلديث : صلى اهللا عليه وسلم لفظاً أو حكماً، لكن من املعلوم يف نوع

حديث ينصرف إىل : أن إطالق قولنا: املرفوع، واملوقوف، واملقطوع
األنواع الثالثة، فإذا كنت تريد أنه مرفوع تركت كالمك على إطالقه، وإذا 

ه، وإذا :  أن تقولأردت املوقوف كان عليك موقوف، أو تسمي صحابي
دته بقولك موقوف : مقطوع ، أو أن تقول: أردت أنه من كالم تابعي قي

  .على فالن من التابعني
جيوز : وملثل هذه االشتباهات واالحتماالت أردت بيان أن قوهلم

احلديث املرفوع واملوقوف، وأزيد : ويستحب العمل بالضعيف، يشمل
يدخل هنا املرفوع لفظاً، وحكماً، واملوقوف لفظاً : أقوليف البيان ف
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١٢٣ وجماالته به، املعمول الضعيف احلديث :الثاين املبحث

مرفوع حكماً، أو (، أما املقطوع لفظاً )١()مذهب الصحايب(وحكماً 
مذهب (، وأما املقطوع لفظاً وحكماً فنعم يدخل): موقوف حكماً

فلألئمة اتهدين اجتهادام، وإن : فإنْ كان يف حكم فقهي): التابعي
فنعم، وسيأيت كالم طويل البن : ب، وتربية وموعظةكان يف ترغيب وترهي

  .)٢(تيمية فيه العمل بكلمات السلف والعلماء
  
  

                                                  
  . يف كالم النووي والبيهقي١٢٧ وسيأيت مثاله ص)١(
  .٢٠٢ صفحة )٢(
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١٢٤ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

  
  املطلب الثاين

  الضعيفاحلديث  العمل بتجماال
للعمل بالضعيف هو الذي صرح به أئمتنا أول جمال رحب إن   ـ١

وما إىل ، باب الفضائل القولية والفعلية، والترغيب والترهيب: املتقدمون
  .)١(، كما تقدم هذا املعىن باستيفاء ووضوحذلك

الترجيح بني :  هولعمل باحلديث الضعيف واال الثاين ل ـ٢
  .قولني، أو احتمالني، أو فهمني لنص شرعي

ض ابن القيم رمحه اهللا يف  رلتفسري قوله )٢(<حتفة املودود>فقد ع 
 مننن زن رن مم ام يل ىل مل يك{: تعاىل أول سورة النساء

ذلك : ، ونقَل عن اإلمام الشافعي تفسريه هلا}ريزي ٰى ين ىن
، ه، وغريِ)٣( له<أحكام القرآن>أدىن أن ال تكثُر عيالكم، جاء هذا يف 

: خالفه مجهور املفسرين من السلف واخللف، وقالوا: وقال ابن القيم
د ذلك بالنقل : معىن اآلية ذلك أدىن أن ال جتوروا، وال متيلوا، وأي

ف واخللف، مث ذكر أن ما نقَله عن الشافعي هو قول عن عدد من السل
  .للكسائي

                                                  
  .٧١الستثناءات الثالثة اليت نقلتها عن الزركشي ص وتنظر ا)١(
  .٣٠ ـ ٢٩ صفحة )٢(
  .٢٦٠ صفحة )٣(
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١٢٥ االتهوجم به، املعمول الضعيف احلديث :الثاين املبحث

ال جتوروا وال متيلوا ـ بوجوه، وذكر : أيويتعين األول ـ : لكنه قال
أن هذا مروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، : الثاين>: عشرة وجوه، منها

ونقل ابن أيب حامت يف ، <ولو كان من الغرائب، فإنه يصلح للترجيح
 عن أبيه ترجيح أنه موقوف، مع رواية ابن حبان له يف )١(<هريتفس>
  .)٢(<صحيحه>

وسواء سلِّم تضعيف الرواية املرفوعة أو مل يسلَّم، فإنه يهمين منه 
ة>إنه غري مهدر يف : إن الضعيف يصلح للترجيح، أي: قول ابن القيم < سلَّ
  !.املوضوعات

ف يف اختالف األئمة أثر احلديث الشري>وكنت عرضت هلذا األمر يف 
قال البيهقي يف مقدمة كتابه : ـ مع زيادة عليه ـ ، ومما قلته هناك)٣(<الفقهاء

أردت ـ واملشيئة هللا تعاىل ـ أن أمجع بعض ما بلغنا من >: )٤(<دالئل النبوة>
معجزاتِ نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم ودالئلِ نبوته، على حنو ما 

ء بالصحيح من السقيم، واالجتزاء شرطته يف مصنفايت من االكتفا
باملعروف من الغريب، إال فيما ال يتضح املراد من الصحيح أو 
مه من الصحيح أو  املعروف، دونه، فأورده، واالعتماد على مجلة ما تقد

فأُورد ما ليس بصحيح وال : ، أي<املعروف عند أهل املغازي والتواريخ

                                                  
)٨٦٠: ٣ )١.  
)٤٠٢٩ ()٢.(  
  . فما بعدها٤٠ صفحة )٣(
)٦٩: ١ )٤.  
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١٢٦ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

  . منهماغامضح اليضومعروف، لت
أيب محيد ـ يف دعاء دخول : حديث أيب أُسيد ـ أووروى مسلم 

: بلغين أن حيىي احلِماين يقول>: املسجد واخلروج منه، وقال يف آخره
  .)١(<وأيب أُسيد

تزوجين : وروى أبو داود عن السيدة ميمونة رضي اهللا عنها قوهلا
رِفرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن حالالن بس.  

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم تزوج : ابن عباسوأعقبه بالرواية عن 
ومها حديثان صحيحان، لكن أعقب أبو داود رواية . ميمونة وهو حمرم

وهم ابن عباس يف : ابن عباس هذه بالرواية عن سعيد بن املسيب أنه قال
تزويج ميمونة وهو حمرم، لكن الراوي عن سعيد مل يسم، فاإلسناد 

  .)٢(ود يف توهيم ابن عباسضعيف، ومع ذلك اعتمده أبو دا
ة>وقال عصريه القاضي أبو يعلى الفراء رمحه اهللا يف  دوهو يف <الع ،

دة> والوجه يف الرواية عن >: ، مع االعتماد له، قال)٣(آلل تيمية< املسو
                                                  

من كالم مسلم بناء على < بلغين>، وجزمت أن )٦٨ (٤٩٤: ١< الصحيح >)١(
، وكالم الذهيب )١١١٩٦(< التحفة>، و٤٣٤: ٣١< ذيب الكمال>كالم املزي يف 

  .٥٣٧: ١٠< السري>يف 
): ٧٥٩١(< التقريب>ويف حيىي احلماين كالم طويل متباين جداً، قال عنه يف 

تواتر توثيقه : أيضاً< السري>حافظ إال أم اموه بسرقة احلديث، وقال الذهيب يف 
  .عن ابن معني، وتواتر جترحيه عن اإلمام أمحد

  ).١٨٤١ ـ ١٨٣٩(أيب داود < سنن >)٢(
ة >)٣( دة>، و٩٤٤: ٣< العد٢٧٥ ـ ٢٧٤ص < املسو.  
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١٢٧ وجماالته به، املعمول الضعيف احلديث :الثاين املبحث

أن فيه فائدة، وهو أن يكون احلديث قد روي من طريق : الضعفاء
، أو ينفرد الضعيف ]جحاًأو مر [كون رواية الضعيف ترجيحاًتصحيح، ف

ق الضعيف، ي إال من الطر]مل يرو: أو[بالرواية، فيعلم ضعفه، ألنه مل يرو 
 :يريد به هذا املعىن: <كون رواية الضعيف ترجيحاًتف>فقوله . <فال يقبل

حيصل ترجيح بالضعيف لوجه من وجوه معاين احلديث الصحيح، أو 
حيح مل حيصل له ترجيح هذا احلديث الصحيح على حديث آخر ص

مرجح للحديث على أحاديث أخرى، أو مرجح ملعىن : فالضعيف. مرجح
  .على معان أخرى

زي الكليب املالكي رمحه اهللا يف مقدمة تفسريه  وقال اإلمام ابن ج
، وهو يذكر الوجوه االثين عشر للترجيح بني أقوال املفسرين <التسهيل>

سري شيء من القرآن عولنا عليه، فإذا ورد عنه عليه السالم تف>: املختلفةِ
يفيد هذا : <وال سيما>، فقوله <وال سيما إنْ ورد يف احلديث الصحيح

ضعيف يصح الترجيح به بني قولني االستدراك مبضمونه أن احلديث ال
  .فأكثر ـ متعارضني يف تفسري آية كرمية’ـ

 وقال موالنا العالمة احملقق الشيخ حممد يوسف البنوري رمحه اهللا
 وهو يذكر األجوبة عما ورد يف )١(<معارف السنن>تعاىل يف كتابه النفيس 

بوله صلى اهللا عليه وسلم قائماً، لعلّة كانت بباطن ركبته ـ كما يف رواية 
ه ـ وإن كان ضعيفاً ـ يكفي لبيان النكتة والوجه >:ـ )٢(البيهقي وسند>.  

                                                  
)١٠٥: ١ )١.  
  .١٠١: ١< السنن الكربى >)٢(
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١٢٨ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

: إنه ضعيف: وتأكيداً لقول العالمة البنوري عن سند هذا احلديث
مالك، عن أيب الزناد، عن : كون ظاهر سنده أنه من أصح األسانيد

حديث ال يثبت : األعرج، عن أيب هريرة، لكن البيهقي قال قبل روايته
ب>مثله، وقال الذهيب يف  حديث منكر، وقال احلافظ يف : )١(<املهذَّ

، وزاد العيين يف : )٢(<الفتح> والبيهقي ٣(<ةالعمد>ضعفه الدارقطين( :
جمموع الرغائب يف ذكر أحاديث مالك >وابن عساكر يف كتابه >

  .<.<الغرائب
يشري اإلمام الترمذي يف : وإىل هذا املعىن الذي أردته ذه األمثلة

حديث مفسَِّر، وال أطيل بذكرها، بل أحيل : بقوله< سننه>عدة مواضع من 
  ).٢٦٤١، ٢٠١٩، ١٥٨٩، ٨٤٦، ٧٢٠، ٩٤: (إىل أرقامها
ل هذه املقاصد كان يهدف أئمتنا فيذكرون بعض األحاديث وملث

األربعة وغريها، وما كانوا يذكروا عبثاً وال : الضعيفة يف كتب السنن
تللسنة النبوية يف نفوس قراء كتبهم، بل من العبث واإليذاء هلؤالء يةًهِو 

األئمة متزيق أحاديث كتبهم، وإخراجها عن مقاصدهم، بعزل ضعيفها عن 
  .حيحهاص

وأنا ال أنكر أن هؤالء األئمة قد يذكرون الضعاف بقصد إعالهلا وإبراز 
  :ضعفها، لكن يف هذا العزل للضعيف عن الصحيح أمران منكران

                                                  
)٤٣٠ (١١٠: ١ )١.(  
)٢٢٦ (٣٣٠: ١ )٢.(  
)١١: ٣ )٣.  
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١٢٩ وجماالته به، املعمول الضعيف احلديث :الثاين املبحث

  . العمل بالضعيفيةغا قدمتها من سويت تضييع هلذه املقاصد ال:أحدمها
إما أن اإلمام ذكرها :  أن هذه الضعاف حتتمل أحد أمرين:ثانيهما

ها، وهذا كثري يف .  املقاصد اليت قدمتهاألحد سنن>وإما إلعالهلا ورد >
فإخراجها عن كتب مؤلفيها إما تضييع ملقصد املؤلف . الدارقطين

إذ كيف : ولالستفادة منها، وإما إظهار للمؤلف مبظهر الضعف واالنتقاد
مث جاء من يقيم !! م والتشريعاحكيرويها يف كتاب خمصص ألحاديث األ

الثابتة؟األحاديث بني غربلها من يقام الوصاية على السنة النبوية لنفسه م.!  
احلديث املوقوف على :  واال الثالث للعمل بالضعيف ـ٣

  .ما كان موقوفاً لفظاً وحكماً: ، أقصدالصحايب، وليس فيه ما يشعر برفعه
سننه > عن البيهقي رمحهما اهللا قوله يف )١(<اموع>نقل النووي يف 

، وهو لرأس عند دخول اخلالء عن أيب بكرروي يف تغطية ا>: )٢(<ىالكرب
اتفق العلماء على أن احلديث >: ، فعلّق عليه النووي بقوله<عنه صحيح

املرسل والضعيف واملوقوف يتسامح به يف فضائل األعمال ويعمل 
  .<مبقتضاه، وهذا منها

السادة : على علماء مذهبه: <اتفق العلماء>يتعني محلُ قوله : قلت
أنه ضعيف عند : الشافعية، وإال فاخلالف معروف يف احلديث املرسل

  .الشافعي، حجة عند األئمة الثالثة اآلخرين
                                                  

)٩٤: ١ )١.  
يف < روي >يهقي احلجةُ كلمةَيستعمل اإلمام الب: ، وهذه فائدة عابرة٩٦: ١ )٢(

  .٢٢٦أيت بالتفصيل صوينظر ما ي. خربٍ هو يصححه بنفسه
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١٣٠ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

فقصدي لفت النظر إىل اآلثار املوقوفة وإدخاهلا يف دائرة : وعلى كل
العمل ا، واملوقوف عند اإلمام الشافعي يف مذهبه اجلديد ليس حبجة، 

حجة إذا مل :  بالضعيف يف العمل به، وعند احلنفيةوعلى هذا فهو ملحق
يكن للرأي فيه جمال، كما قالوا يف أقل أيام احليض وأكثرها، فهذا ما ال 

، وينظر )١(البزدوي< أصول>جمال للرأي، وينظر مذهبهم ـ باختصار ـ يف 
ـ باختصار ـ تفصيل مذهب الشافعية يف مقدمة شرح النووي على صحيح 

  .)٢(مسلم
أن ما يوجد يف كتبهم الفقهية من استدالل بقول بعض :  ذلكوخالصة

الصحابة رضي اهللا عنهم مجيعاً، فهو استدالل بدليل ضعيف، لكنه 
 يتسامح به يف الفضائل، ما دام احلكم الفقهي مسنوناً أو مكروهاً، غري

م فرضٍ واجب، أو حمر.  
 كان هذا إن هذه النتيجة ال ختتلف إذا: وجواباً عن سؤال سائل أقول

املوقوف صحيح اإلسناد ـ كما جاء خرب سيدنا الصديق ـ أو غري صحيح، 
ه موقوف ال مرفوع، ومن حيثُ : فهو ضعيف يعمل به من حيثُ مصدر

ف، وينطبق يصحيح أو ضعيف، فكالمها ينطبق عليهما حكم الضع: سنده
  .عليهما حكم جوازِ واستحبابِ العمل به

ما جاء يف كالم ابن تيمية : عمل به ومما يلحق بالضعاف يف ال ـ٤

                                                  
  .٥٢٤ ص)١(
)٣١: ١ )٢.  
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١٣١ وجماالته به، املعمول الضعيف احلديث :الثاين املبحث

مقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي فيها حديث >: )١(رمحه اهللا، قال
: ل ذلكاومث>: قال، <جازت روايته والعمل به: ال نعلم أنه موضوع

الترغيب والترهيب باإلسرائيليات، واملنامات، وكلمات السلف 
ا ال جيوز مبجرده إثبات حكم والعلماء، ووقائع العلماء، وحنو ذلك، مم

شرعي، ال استحباب وال غريه، ولكن جيوز أن يذكر يف الترغيب 
  .<والترهيب، والترجية والتخويف

  
  

  

                                                  
  .٦٦: ١٨< جمموع الفتاوى >)١(
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١٣٢ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى
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١٣٣ وجماالته به، املعمول الضعيف احلديث :الثاين املبحث

  
  

  الباب الثالث
  اً مطلقال جيوز العمل باحلديث الضعيف: تفنيد الدعوى القائلة
  :ويتألف من مبحثني

، وما هي طلقاًد العمل باحلديث الضعيف ممن ر: املبحث األول
  .وجهة نظره

  :وحتته مطلبان
  . من نسب إليه رد العمل باحلديث الضعيف مطلقاً:املطلب األول
  . نقل وجهة نظرهم، وتفنيدها:املطلب الثاين
 سرد أمساءِ من نسب إليهم عدم العمل بالضعيف، :املبحث الثاين
  .وتفنيد هذه النسبة
  :وحتته مطلبان
من نسب إليه عدم العمل بالضعيف  سرد أمساء :ولاملطلب األ

  .مطلقاً
  . تفنيد هذه النسبة إىل كل واحد منهم بالتفصيل:الثايناملطلب 
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١٣٤ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى
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١٣٥ مطلقاً الضعيف باحلديث العمل رد إليه نسب من :األول املطلب

  من نسب إليه رد العمل باحلديث الضعيف مطلقاً: املطلب األول

  املبحث األول
العمل باحلديث الضعيف مطلقاًمن ر وجهة نظرهبيان، ود   

  :وحتته مطلبان

  املطلب األول
   باحلديث الضعيف مطلقاًرد العملنسب إليه من 

أن أجعلهم على :  نسب إليهم هذا القولنإن من حق العلماء الذي
  :زمرتني

 هذا القول، واحتج له واستدل عليه، بكالم من نسب إليه :األوىل
  .واضح بين
، بناء على كالم له موهم غري بين، به ومنهم من نسب إليه القول :الثانية

  .وسأنقل هذا الكالم، وأجيب عنه حتت املبحث الثاين إن شاء اهللا تعاىل
 من نسب إليه هذا القول وسأحتدث بعون اهللا تعاىل بالتفصيل عن كل
، وسيكون اجلواب عن لبعد أن أسرد أمساءهم حتت هذا املطلب األو

  .أصحاب الزمرة األوىل حتت املطلب الثاين
  .ين فيه تفنيد أدلة املانعنيأن املطلب الثا: وخالصة ما سيأيت
  :ففيه تفنيد نسبة القول إىل مجهرة املانعني فأقول: أما املبحث الثاين
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١٣٦ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

نسِب هذا القول إىل مجهرة من العلماء، فقد حكاه العالمة مجال 
ابن معني، وابن العريب، :  عن)١(<قواعد التحديث>الدين القامسي يف 

  .والبخاري، ومسلم، وابن حزم
كلمة حول : ذهب الكوثري يف مقاله الذي كتبه بعنوانوذكر هذا امل
، فنسبه إىل البخاري، ومسلم، وابن العريب، وابن )٢(األحاديث الضعيفة

حزم، وزاد أبا شامة املقدسي، والشوكاين، والشوكاين ليس حبجة وال 
بعمدة عند الكوثري، لكنه ذكره يف سياق الرد على كاتب آخر يرى 

  . واهللا أعلمالشوكاين عمدة وحجة،
نقَال هذا املذهب عن هؤالء القامسي والكوثري : مع أن الشيخنيو

 باحلديث الضعيف العملَ ايف خالصة حبثهميريان األئمة، لكنهما 
  .)٣(همابالشروط املعهودة كما هو واضح يف كالم

سلسلة األحاديث >مث جاء الشيخ ناصر األلباين فقال كالماً يف مقدمة 
 يفيد أنه مذهب البخاري، وأمحد، وابن معني، )٤(<ةالضعيفة واملوضوع

وأيب حامت، فيكون قد أضاف إىل السبعة املاضني أمحد وأبا حامت، 
  .فصاروا تسعة

بتأليف خاص، < احلديث الضعيف>وأفرد أحد الباحثني املعاصرين 
                                                  

  .١٦٥ صفحة )١(
  .٤٥ صفحة )٢(
  .٤٤، والكوثري صفحة ١٧١ ـ ١٦٨ القامسي صفحة )٣(
  .٤٧ ص)٤(
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١٣٧ مطلقاً الضعيف باحلديث العمل رد إليه نسب من :األول املطلب

احلافظ ابن احلافظ حيىي بن حممد بن حيىي : وأضاف إىل هؤالء التسعة
، وأبا زرعة الرازي، وابن أيب حامت، وابن ٢٦٧ سنةالذهلي، املتوىف 

حسن اين، وصديق حبان، وأبا سليمان اخلطايب، وابن تيمية، والدو
 آخرون، بني إمام ة، وأمحد حممد شاكر، واأللباين، فهؤالء عشرخان

  .متقدم، وعامل متأخر، حمدث أو غري حمدث، سالف أو خالف
 إليهم، زائريد طاهر اجل الشيخ حمم اجلواب عن كالمميكن إضافةو

  .فتم عددهم عشرين، رمحهم اهللا مجيعاً وسائر علماء املسلمني
واجلواب امل العاجل ـ والتفصيل يأيت إن شاء اهللا تعاىل ـ أنين 

 نص على عدم اجلواز بالعمل ، يوجد، ولن يوجدإنه ال: قلت وأقول
دى به، وكلّ من باحلديث الضعيف مطلقاً من إمام متقدم يف هذا الفن يقت

كر أئمة يقتدى م، لكن ف: يف الزمنابن معني وابن تيمية، ومن بينهما : ذُ
ال يوجد عنهم نص واضح صريح يف هذه املسألة، بل املنقول عنهم 

  .خالفه متاماً، أما من بعدهم فله شأن آخر
 نولو أردت ـ أو أراد غريي ـ أن يتتبع من كالم املعاصرين الذي

املذهب لرأى الشيء الكثري ممن يتوارى حياء وخجالً أن يذهبون هذا 
الذين جييزون العمل باحلديث ) قائمة أئمة اإلسالم(يكون امسه مع 

املذكور  يصرح بعدم اجلواز، أو يلمز من يقول به ولو كان  فتراه!الضعيف
  !.إماماً
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١٣٨ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

  نقل وجهة نظرهم، وتفنيدها: املطلب الثاين
  املطلب الثاين

   وتفنيدها،هة نظرهمنقل وج
فأخلِّصها من كالمهم :  نظر هؤالء القائلني بعدم اجلوازةأما وجه

املتصل باملوضوع اتصاالً وثيقاً، وأكرر الوعد بالتفصيل فيما يأيت بعون 
  .اهللا تعاىل

م  ـ١ ، وله الشوكاينهو :  بكالم وثيق الصلة مبا حنن فيهأول من تكلَّ
، <إرشاد الفحول>، وهو املهم، ويف <موعةالفوائد ا>يف : ثالثة أقوال

نيل >، املعروف باسم <منتقى األخبار>ويف آخر شرحه على مقدمة 
  .<وبل الغمام>يف ، و<األوطار

إن األحكام الشرعية متساوية األقدام، ال فرق >: )١(فإنه قال: أما األول
 من بينها، فال حيلّ إثبات شيء منها إال مبا تقوم به احلجة، وإال كان

 يريد، <..، وفيه من العقوبة ما هو معروفالتقول على اهللا مبا مل يقُل
  .<من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار>: حديث

ف من ثالث جمل، وكل واحدة هذا القول من الشوكاين مؤلَّ: وأقول
  .منها عليه فيها مناقشة

  .<م، ال فرق بينهاإن األحكام الشرعية متساوية األقدا> قوله :األوىل
                                                  

  ).٨٧٨( آخر كالمه على احلديث رقم )١(
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١٣٩ وتفنيدها نظرهم، وجهة نقل :الثاين املطلب

  .<ال حيل إثبات شيء منها إال مبا تقوم به احلجة> قوله :الثانية
وإال كان من التقول على اهللا مبا مل يقُل، وفيه من >قوله : الثالثة

  .<العقوبة ما هو معروف
 فمدخولة، وغريب من الشوكاين صاحب الشهرة :أما املقولة األوىل

الحي حديثي، مع حكم أصويل حكم اصط األصولية أن يتداخل عليه
  .فقهي

أن : األحكام الشرعية متساوية األقدام، يريد: ن الشوكاين يقولذلك أ
الفرض، واحلرام، والسنة، واملكروه، : األحكام الشرعية اخلمسة

إعطائه يف  ما، وواملباح، كلها أحكام تشريعية ال فرق بينها يف إثبات أمرٍ
ة، وهذا اإلثبات الشرعي ال جيوز حكماً واحداً من هذه األحكام اخلمس

  .إال حبديث صحيح أو حسن، وال جيوز حبديث ضعيف
فإن األئمة الذين : هذا هو احلكم األصويل، أما احلكم احلديثي

عمل به يف الفضائل، وال يعمل ي: ذكرت أقواهلم يف الباب األول يقولون
ي اليت  إىل فضائل، وه:يةفزوا األحكام التكليابه يف األحكام، فهم م

السنة واملكروه ـ واملباح تبعاً ـ، وإىل : يشملها يف اصطالح األصوليني
 الفرض واحلرام، وعبارات: أحكام، وهي اليت يشملها عند األصوليني

إذا روينا يف األحكام كاحلالل :  صرحية يف هذا، يقولوناحملدثني
  . واحلراماحلالل: واحلرام تشددنا، فاألحكام عندهم

الذي عند احملدثني معروف مشهور عند األصوليني وهذا التمييز 
 اهللا’عبداحلافظ األصويل أيضاً، ال جيهله مثل الشوكاين، قال شيخنا 
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١٤٠ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

تاذ س األ<فتاويه>وهو مما مجعه من ، )١(<احلاوي>الغماري يف الصديق 
ال خالف بني األصوليني >: إبراهيم أمحد شحاتة، جزاه اهللا خرياً، قال

هللا املتعلق بفعل املكلف، كما أنه ال خالف أن أن احلكم هو خطاب ا
، ..الندب والكراهة داخالن فيه، وأما من مجلة أقسامه اخلمسة

ف ما؟ يف ذلك خالف، قيل: ولكن نعم، : املندوب واملكروه مكلَّ
 بناء على أن التكليف طلب ما فيه كلفة، سواء كان على وجه اإللزام أو

ناء بال، :  الباقالين، وهو ضعيف، وقيلال، وهذا قول القاضي أيب بكر
 يف املندوب واملكروه، فة، وال إلزاملْعلى أن التكليف إلزام ما فيه كُ

وهذا ما صححه ابن احلاجب، والعضد، وابن السبكي، وحمققو 
ج املتأخرون، إذا علم هذا رفاملراد باألحكام: احلنفية، وعليه د ..

إىل آخر بيانه رمحه < ا تكليف وإلزاماليت فيه: األحكام التكليفية، أعين
  .اهللا تعاىل

وتراجع مسائل احلكم التكليفي يف كتب هؤالء األئمة وغريهم، 
أنه خطاب اهللا تعاىل املتعلق بأفعال : ومنطلَقها من تعريف احلكم التكليفي

  .كلفني، اقتضاءً أو ختيرياًامل
  .)٢(املسنون، واملكروه، واملباح): التخيري(ويدخل حتت 

                                                  
  .١١٧ ص)١(
  .١٣٧: ١، مث حمترزاته ١٣٥: ١ وانظر هذا التعريف عند اآلمدي )٢(

: ٢للعضد اإلجيي، ومعه شرح التفتازاين< شرح خمتصر املنتهى األصويل>مث 
  .٤٨٢: ١للتاج السبكي < رفع احلاجب>، و١٠٩
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١٤١ وتفنيدها نظرهم، وجهة نقل :الثاين املطلب

واب عن املقولة اجلبوضوحاً   هذا اخللل يف كالم الشوكاينيزدادو
  .الثانية

ال حيل إثبات شيء منها إال مبا تقوم به >:  قال:املقولة الثانيةوأما 
  .<احلجة

بالتخيري : أن احملدثني قائلون باجلواز أو االستحباب، أي: وجوابه
ت على نفسه بني الفعل والترك، وغاية ما هنالك عندهم أن التارك فو

بالوجوب، حىت يطالب بالدليل : فضيلة، وما أحد منهم قال باإلثبات، أي
  .، والفضائل األحكامالصحيح أو احلسن، وهذا واضح من متييزهم بني

ومبا أن األحاديث الضعيفة الواردة يف الفضائل كثرية العدد، فإنا 
 إن شاء حنرص على العمل ا حرصاً على أن ال يفوتنا الثواب الكرمي،

  . تعاىلاهللا
ل الشوكاين كالم ابن قَ ن. فينبغي أن أذكر ما قبلها:أما املقولة الثالثةو
تهم اعإن أهل العلم جبم>: ، وفيه قوله)١(<جامع بيان العلم>ن مرب، ال’عبد

، <تشددون يف األحكامفضائل، فريووا عن كلٍّ، وإمنا ييتساهلون يف ال
من التقول على اهللا مبا مل يقُل، وفيه من >ه إن: فعلَّق عليه الشوكاين بقوله

< تهماعأهل العلم جبم>ما هو مصري : والسؤال، <العقوبة ما هو معروف
فيه ) خليقة(لكنها ! يف ميزان الشوكاين؟رب، ال’عبدابن : وعلى اخلصوص

  !.ال بد أن تعلن وتعلم
 يف حال الشوكاين حني تكلم من عنده قائالً غري ناقل، وقعفهذا هو 

                                                  
  ).٢٢ (٥٠، وقدمته ص)٩٣ ()١(

Click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


١٤٢ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

  !!.املؤاخذة والنقد يف جمله الثالثة
مث، ما بالُنا حنتج بالشوكاين بقول مل يأت عليه بدليل، أمام هذه 

وحنن معه على ! اجلمهرة والكثرة الكاثرة من أئمة اإلسالم واالختصاص؟
خالف كبري يف أحد أركان مصادر التشريع، أَال وهو حجية اإلمجاع، فإذا 

ر التشريع أربعة، وقعدنا القواعد األساسية معه، اتفقنا معه على أن مصاد
  .دخلنا معه بعد يف مناقشة املسائل الفرعية

إن  >:)١(<إرشاد الفحول> فهو قوله يف :أما القول الثاين للشوكاين
احلديث الضعيف الذي يبلغ ضعفه إىل حد ال حيصل معه الظن، ال يثبت 

ع عام، وإمنا يثبت احلكم به احلكم، وال جيوز االحتجاج به يف إثبات شر
بالصحيح واحلسن لذاته أو لغريه، حلصول الظن بصدق ذلك وبثبوته عن 

  .<الشارع
ثانيهما يتحدث فيه عن اخلرب الذي يثبت به : وهذا الكالم ذو شقني

 احلكم الشرعي، وهو الصحيح واحلسن، فإن السامع هلما حيصل له ظن
  .بثبوت ذلك اخلرب عن الشارع

ففيه بيان ما ال يثبت به حكم وال تشريع، وذلك هو : ولأما الشق األ
ال حيصل معه ظن منا بثبوت ) ضعيفاً(احلديث الضعيف الذي يفيدنا ظناً 

  .ذلك احلديث وحكمه
قوي يثبت به عند سامعه ظن ظن :  عند الشوكاينفهما ظنان: إذاً

  .بثبوت اخلرب وحكمه، وظن ضعيف ال حيصل معه هذا الظن
                                                  

  .اآلحاد: القسم الثاين:  أول كالمه عن٢٠٨: ١ )١(
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١٤٣ وتفنيدها نظرهم، وجهة نقل :الثاين املطلب

كما قوي، وضعيف، ووسط بينهما، :  أا ثالثة، وال بدلكن الواقع
عند مناقشة كالم ابن  )١(قسمه احلافظ ابن حجر يف كالمه الذي نقلته سابقاً

 احلديث الصالح وكالم مسلم، فالظن القوي يرضاه الشوكاين إلثباتِ
الصحيح واحلسن ـ بقسمـ، وإثباتِماهي  فماذا ام احلكم الشرعي ،

ن الوسط، والضعيف، ولئن سلمنا إهدار الظن الضعيف، فإنا يفعل بالظ
  .ال نسلم له إهدار الظن الوسط

إن هذين القسمني من :  ال بد يل من إعادا وتكرارهامع مالحظةٍ
 إن خلَيا عن مؤيد داخلي أو خارجي، فهما باقيان الوسط والضعيف: الظن

وهو األكثر يف ظن وسط وضعيف، أما إن اعتضدا ـ : على هذه املرتبة
 العمل ما، وذا وجبالضعاف ـ فقد ارتفعا إىل الظن القوي، و

  .الذي أدعيه) اإلمجاع(االعتبار يؤول الشوكاين إىل حظرية 
 فهو يف آخر شرحه ملقدمة اإلمام جمد :أما القول الثالث للشوكاين

نيل >وكاين هناك يف ، قال الش<منتقى األخبار>يمية يف الدين ابن ت
وأما بقية السنن واملسانيد اليت مل يلتزم مصنفوها الصحة، فما >: <اراألوط

جاز العمل به، وما : منهم، أو من غريهم: وقع التصريح بصحته أو حسنه
مل جيز العمل به، وما أطلقوه ومل يتكلموا : وقع التصريح كذلك بضعفه

 إن عليه وال تكلم عليه غريهم، مل جيز العمل به إال بعد البحث عن حاله
  .<كان الباحث أهالً لذلك

صحيح وحسن، : ثالثة: فهذه حال أحاديث بقية السنن واملسانيد
                                                  

  .٢١ يف الباب األول ص)١(
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١٤٤ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

  .وضعيف، وغري معلوم حاله
إذِ جاز العمل به، : واملناقشة األوىل يف قوله عن القسم األول

وجوب العمل به إذا سلم من معارض، فكيف يقول : املعلوم املتفق عليه
  .جاز العمل به؟
حوا بضعفه، وعلى ما مل يعلم : لثانيةواملناقشة ا حكمه على ما صر

هذا رأيه وقوله، لكنه ال مل جيز العمل به، : حاله حبكم عام واحد
يف  مجاهري العلماء، أن ما صرحوا بضعفه جاز العمل به عندجيهل 

حوا ا، وما أكثرها ما كان حكمه متعلقاً  ، أما!املسائل اليت صر
  .فال: بتحليل أو حترمي

ن األحكام إ: فاملهم منه قوله السابق: )١(<وبل الغمام>أما كالمه يف و
لكين أنبه هنا !! متساوية األقدام، وأن نسبة ذلك إىل الشرع تقول على اهللا

إىل كلمة استعملها الشوكاين هنا، ويستعملها غريه يف مناسبات كثرية، 
  .هو احلقمنع بعضهم من العمل بالضعيف مطلقاً، و: هي قوله أول حبثه

والشوكاين يعلم يقيناً أن هذه مسألة اجتهادية، واملسائل االجتهادية 
تمل اخلطأ والصواب، أما حت: القطع، فيقال فيهاوظنية ال ميكن البت فيها 
فماذا بعد {: حق وباطل، واهللا تعاىل يقول: فيها املسائل القطعية فيقال

  ).باطل( هو تعبري ، فقوله هذا هنا يف هذه السياق}احلق إال الضالل
ه بناء على ما هو شائع ذائع عنه، مث إن كتبت هذا كلَّ: فأقول: وبعد

ه، قاله بلسان  اهللا تعاىل أظفرين بكالم له خمالف متام املخالفة هلذا التوج
                                                  

  .٥٦ ـ ٥٤: ١ )١(
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١٤٥ وتفنيدها نظرهم، وجهة نقل :الثاين املطلب

  !.علمائنا السابقني، وال أعلم له تأويالً جامعاً أو مقرباً بينه وبني ما تقدم
 شرح حديث النعمان بن بشري رضي اهللا قال يف جزئه الذي ألّفه يف

، الذي طبعه <احلالل بين، واحلرام بين، وبينهما أمور مشتبهات>: عنهما
كشف >حممد منري الدمشقي يف صفحات قليالت، ومساه من عنده 

تنبيه األعالم على تفسري >: ، والظاهر أن تسمية املؤلف له<الشبهات
  :)٢( وجاء فيه قول الشوكاين،)١(<املشتبهات بني احلالل واحلرام

ما ورد يف النهي عنه حديثٌ : ومن مجلة ما يصح لتفسري الشبهات>
ضعيف مل يبلغ درجة االعتبار، وال ظهر فيه الوضع، وإمنا كان من مجلة 

ألن العلة اليت ضعف ا ال توجب احلكم عليه أنه ليس من : الشبهات
حلفظ، أو اإلرسال، أو الشريعة، فإن العلة إنْ كانت مثالً ضعف ا

، فضعيف ـ] اخلفية: ال[ ـ ةفاإلعضال، أو حنو ذلك من العلل اخلفي
احلفظ ال ميتنع أن حيفظ يف بعض األحوال، واملرسل واملعضل قد 
يكون صحيحاً، وكذلك ما كان فيه التدليس وحنوه، ومثلُ ذلك أحاديث 

أن : العللأهل البدع، ألن أقل أحوال احلديث الضعيف لعلة من تلك 
  .<يكون مشكوكاً فيه

قدمياً وهذا كالم آية يف الصحة والتوافق مع مذاهب أهل العلم 
كتب يف أول هذه الرسالة وال يف آخرها تاريخ تأليفها، وحديثاً، ومل ي

  .ليتحاكم إليه مع أقواله السابقة، ونسأل اهللا دوام السداد والرشاد
                                                  

  .٣٦٥: ٢< هدية العارفني> كما جاء يف )١(
  .١٧ ـ ١٦ صفحة )٢(
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١٤٦ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

حديث ضعيف >: قوله األول هوأهم ما أنبه إىل الوقوف عنده من كالم
، فهو باقٍ على ضعفه، مل يبلغ درجة احلسن <مل يبلغ درجة االعتبار

  .لغريه
، ال يف إسناده، فليس فيه رجل <وال ظهر فيه الوضع>: وقوله الثاين

هم، وال يف متنه نكارة منافية للقواعد العامة، بدليل قوله التايل ألن >: مت
  .<احلكم عليه أنه ليس من الشريعةالعلة اليت ضعف ا ال توجب 

أن : أقلُّ أحوال احلديث الضعيف لعلة من تلك العلل>: وقوله الثالث
، فهذا منه كقول ابن الصالح ومتابعيه عن األحاديث <يكون مشكوكاً فيه

  .)١(إنه يحتمل صدقها يف الباطن: الضعيفة
يق حسن خان: الرجلُ املعروف باسم  ـ٢ أخذ حجية ، فإنه صد

قال يف مقدمة وأن األحكام الشرعية متساوية األقدام، :  السابقةالشوكاين
 يل من نقله بتمامه،  كالماً ال بد)٢(<نزل األبرار>الكتاب املنسوب إليه 

تساهل العلماء وتساحموا حىت استحبوا العمل يف الفضائل >: قال
هذا والترغيب والترهيب باحلديث الضعيف، ما مل يكن موضوعاً، وإىل 

ذهب اجلمهور، وبه قال النووي، وإليه حنا السخاوي وغريه، ولكن 
الصواب الذي ال حميص عنه أن األحكام الشرعية متساوية األقدام، فال 

                                                  
احتمال : هذا هو مفتاح هذا البحث: ، وقلت١٨ نقلته أول هذا البحث ص)١(

صدق الراوي الضعيف يف احلقيقة والواقع، ولوال احتمال صدقه وصوابه لكان يف 
  .حكم املختلَق املوضوع

  .٨ ـ ٧ صفحة )٢(
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١٤٧ وتفنيدها نظرهم، وجهة نقل :الثاين املطلب

ينبغي العمل حبديث حىت يصح أو حيسن، لذاته أو لغريه، أو اجنرب 
  .<ضعفه فترقى إىل درجة احلسن لذاته أو لغريه

فت نظر القارئ الكرمي إىل أدب هذا وقصدي من نقله بتمامه أن أل
الصواب الذي ال :  تساهل العلماء وتساحموا، مث يقول:الرجل، يقول

حميص عنه، ومعلوم من عبارات العلماء أن مقابل الصواب الذي ال 
يل، أوحميص عنه، هو اخلطأ احملض الذي ال يقبل معه اعتذار أو ت

مع أنه يف !! لماء كافةنسب هذا اخلطأ احملض إىل العفهو ي: وبالتايل
  . من اجلهل ال يستطيع أن يعرب تعبرياً سليماًدرجةٍ

ال ينبغي العمل حبديث حىت يصح أو >: فهو يقول يف متام كالمه
أو اجنرب >: ، وهذا كالم سليم إىل هنا، مث قال<حيسن، لذاته أو لغريه

ر؟ ، فما معىن هذا االجنبا<هضعفه فترقى إىل درجة احلسن لذاته أو لغري
وكيف يرتقي الضعيف إىل درجة ! ليس قد اجنرب قبلُ وصار حسناً لغريه؟أ

  !.احلسن لذاته؟
إنه :  وصاحبهوقد يعجب بعض القراء من قويل عن هذا الكتاب

 سلْ علماء اهلند ومن معهم عن هذا األمر، جتد: منسوب إليه، وأقول له
  . الشايفعندهم اجلواب

القارئ ق حسن خان فليقرأ ترمجته لنفسه،  أيضاً من هو صديوليعرف
  سنواترها تسعم والية وبال يف اهلند، وعترمجته لزوجته، ملكةِمع 

جتووما متّ !!حني ت ١( إال مبوافقة املستعمر آنذاكزواجهما بعد(.  
                                                  

أن يعيد ينبغي لطالب العلم : وبعد هذا. ٧٣٣ ـ ٧٣٢ص< أجبد العلوم >)١(
= 

Click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


١٤٨ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

توجيه > صاحب هو الشيخ حممد طاهر اجلزائري،:  الرجل الثالث ـ٣
ه اهللا متفنن كبري، وذو عقل ناضج ، والشيخ رمح<النظر إىل أصول األثر

بصري، فإذا كتب يف موضوع ما، كتب كأنه ابن العلم الذي يكتب فيه، 
وكتابه هذا من هذا القبيل، لكنه ليس من أهل الفن واالختصاص، فلذلك 

  .سيجد القارئ شيئاً من هذا فيما أنقله
 والتساهل يفبالضعيف  ـ ذهب قوم إىل جواز األخذ ١: )١(قال الشيخ

ر قوهلما، مث ذكر كَقل ذلك عن ابن مهدي، وأمحد، وذَ، ن..أسانيده
أن ال يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد : الشروط الثالثة، وثالثها

ر> ... االحتياط ن له :ومن نظر يف األحاديث الضعيفة نظر إمعان وتدبتبي 
 .<فس األمر يغلب على الظن أا غري ثابتة يف ن ـ إال القليل منها ـأا
  .غري ثابتة بشواهدها العامة: يريد

الكتب الكثرية اليت إن األمر على خالف هذا، ومن ينظر يف : وأقول
 الشيء ر ي:كتاب اإلمام املنذريت عنها، أو أشرت إليها، وخاصة منها لنق

العلل >ابن اجلوزي، أو < موضوعات> ذلك، أما من ينظر يف الكثري من
  .سريى القارئ أن الكثري منها غري ثابت، فنعم: له< الواهية

كالماً طويالً عن ابن حزم، ال يفيد فيما حنن اجلزائري مث نقل الشيخ 
بصدده، وال سيما أمام قوله الصريح بالعمل به، الذي نقلته فيما سبق من 

                                                  
، مع أمساء املؤلفني، ةالنظر فيما جيده مكتوباً على أغلفة املطبوعات من ألقاب كبري

  !!.لترويج الكتاب
  .٦٥٤ ـ ٦٥٣: ٢< توجيه النظر >)١(
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١٤٩ وتفنيدها نظرهم، وجهة نقل :الثاين املطلب

  .)١(، وانظره ملخصاً فيما يأيت<احمللّى>
يف يف أي نوع  وذهب قوم إىل عدم جواز األخذ بالضع ـ٢: )٢(مث قال

 كان، وذكر كالم أيب شامة، وسأذكره بعد، وأبين ما فيه إن شاء اهللا
  .)٣(تعاىل

قل يف حكم احلديث الضعيف  وقد ن ـ٣: مث قال يف الصفحة التالية
هو أنه يؤخذ به يف األحكام إذا مل يوجد يف الباب غريه، : قول ثالث

 من املتكلمني وقد كان أناس>: ونسب ذلك إىل أمحد بن حنبل، قال
، هكذا قال الشيخ، وهؤالء <يتعجبون من هذا القول غاية التعجب

< االختالف يف اللفظ>من كتاب ابن قتيبة  )٤(املتكلمون سيذكرهم الشيخ
فانظر إبعاد الشيخ يف !! ريةدويشري إىل رأيهم، وهم املتكلمون من القَ
  !.البحث حني ينقل عن هؤالء يف هذا اال

بعد أن فرغ من نقل كالم  )٥(أبعد إبعاداً آخر قبل قليلد قوكان الشيخ 
وقد تعرض كثري >: ، قال الشيخ طاهر<صحيحه>اإلمام مسلم يف مقدمة 

من الذين وقفوا على الضرر الذي نشأ من نشر األحاديث الضعيفة يف األمة 
                                                  

 ١٨٨، وانظر ما يأيت ص)١٩ (٤٨، وتقدم ص)٤٥٩ (١٤٨: ٤< احمللى> )١(
  .فما بعدها

  .٦٥٧: ٢< توجيه النظر >)٢(
  ).١٣ (١٩٩ صفحة )٣(
)٦٦٦: ٢ )٤.  
)٦٦١: ٢ )٥.  
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١٥٠ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

ضعفها لبيان ذلك، وقد أحببت أن أورد شيئاً من ذلك من غري إشارة إىل 
روين يف الكتاب . التلخيصعلى طريق  يقال احلكيم احملقق أبو الرحيان الب

، يف مبحث صورة <حتقيق ما ينسب ألهل اهلند من مقالة>الذي ألفه يف 
 بباعن كتب لُاحلديثية ، فانظر إبعاد الشيخ يف مباحثه <..السماء واألرض

  !.العلم الذي هو فيه
ثه الذي هو مث نقل أربع صفحات عن ابن حزم وال يتصل بأصل حب

رواية األحاديث الضعيفة يف الفضائل والزهديات والوعظيات، بل يف 
يتصل كالم ابن حزم بعلوم األوائل واألفالك وما إىل ذلك، فخرج عن 

  .موضوعه
 أن العلماء األعالم قد قد عرفت: املسألة الثالثة: )١(فقال مث رجع

عيفة من غري بيان أنكروا إنكاراً شديداً على الذين يروون األحاديث الض
   ...لضعفها

مل أر شيئاً من هذا يف كالمه السابق إال عن غري العلماء : وأنا أقول
هم، كالقدرية يف كالم ابن قتيبة، وأرباب علوم األوائل كأيب  األعالم يف فن

  !.الرحيان البريوين، فأين كالم أهل االختصاص؟
: قه ـ ما أنا فيهمث نقل عن اإلمام النووي ما يؤيد مبضمونه ـ ومبنطو

جوابه :  قولههوفيجتوز الرواية والعمل من غري بيان ضعف الضعيف، 
أم قد : الرابع.. شهدسترب به أو يتأن الضعيف يكتب حديثه ليع: الثاين

ترغيب والترهيب وفضائل أحاديث الالضعفاء ـ : ـ أييروون عنهم 
                                                  

  .١٢٦ ـ ١٢٥: ١للنووي < شرح مسلم>، و٦٦٧: ٢< توجيه النظر >)١(
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١٥١ وتفنيدها نظرهم، وجهة نقل :الثاين املطلب

ك، مما ال األعمال، والقصص، والزهد، ومكارم األخالق، وحنو ذل
يتعلّق باحلالل واحلرام وسائر األحكام، وهذا الضرب من احلديث جيوز 
عند أهل احلديث وغريهم التساهلُ فيه، وروايةُ ما سوى املوضوع منه، 

ألن أصول ذلك صحيحة مقررة يف الشرع، معروفة عند والعملُ به، 
  .وهذا ما وقف الشيخ عنده من النقول، فهو رأيه. <أهله

 رمحه اهللا األستاذ الشيخ أمحد حممد شاكروهو : جل الرابع الر ـ٤
 آخر النوع الثاين والعشرين، قال )١(<الباعث احلثيث>، فإنه قال يف تعاىل

تيقّن ضعفه وجب >إذا نقل ناقل حديثاً : كالماً أختار منه ما يهمين حبثه
 عليه أن يبين أن احلديث ضعيف، لئال يغتر به القارئ أو السامع، وال

  .<جيوز للناقل أن يذكره بصيغة اجلزم، ألنه يوهم أن احلديث صحيح
وقد أجاز بعضهم رواية الضعيف من غري بيان >: مث قال بعد سطرين

  .املعروفةاألربعة وذكرها، وهي الشروط < ضعفه بشروط
راه أن بيان الضعف يف احلديث الضعيف والذي أَ>: مث عاد ليقول

نه ال فرق بني إ>: مث قال. يل السابقوأعاد التعل< واجب يف كل حال
األحكام وبني فضائل األعمال وحنوها يف عدم األخذ بالرواية الضعيفة، 
بل ال حجة ألحد إال مبا صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، من 

  .<حديث صحيح أو حسن
فهذه أربع مقوالت، الثالثة منها تكرار للثانية، فهي ثالثة، وهذا بيان 

  .ما فيها
                                                  

  .٩١فحة  ص)١(
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١٥٢ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

س أو خطيب حديثاً متيقناً من ضعفه فقد وجب عليه  أ ـ إذا ذكر مدر
بيان ضعفه، كما ال جيوز نقله بصيغة اجلزم، بل يذكره بصيغة التمريض، 

  .لئال يغتر السامع فيظنه صحيحاً، ولئال يتوهم أن احلديث صحيح
فيه حكم شرعي، هو : وجب عليه بيان ضعفه: قوله رمحه اهللا: وأقول

إن :  املشهورةُاملقولةُهذا حكم، ويقال لقائله : وب، ويقال للشيخالوج
  . فالدليل:فالصحة، وإن كنت مدعياً: كنت ناقالً

لن جيد نصاً عن أحد من : ، أي إليهفال سبيل: أما االحتمال األول
العلماء يقول بوجوب بيان ضعف الضعيف حني روايته، ما دام ضعفه 

لعمل به، وهو الضعيف يف الفضائل سوى وموضوعه يف دائرة ما جيوز ا
العقائد واألحكام من احلالل واحلرام، وقد سبق نقلي لكالم ابن الصالح 

  .ه الصالح وغريِ، وهو قول ابنِ)١(يف هذا األمر، يف الباب األول
 أنه فيكفي يف رده: وأما االحتمال الثاين ـ إن كان مدعياً له من نفسه ـ

  .نا السابقنيقول ما قاله أحد من أئمت
أجاز بعضهم رواية الضعيف من غري بيان ضعفه >: ب ـ املقولة الثانية

  .، وهي األربعة، وقد ذكرها<بشروط
 عشرة، ،من هو هذا البعض؟ واحد، اثنان: وأنا أسأل الشيخ

 علماء احلديث متقدميهم ومتأخريهم، ومل أليسوا هم مجاهري عشرون؟
 ـ يف املشهور عنه ـ الشوكاينهد ينقل يف كتب املصطلح السابقة إىل ع

عدم العمل بالضعيف إال عن ابن معني وابن العريب ـ وال يصح عنهما ـ، 
                                                  

  ).٢٤ (٥٢ صفحة )١(

Click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


١٥٣ وتفنيدها نظرهم، وجهة نقل :الثاين املطلب

بالتعبري عنهم ذا ومن قوهلم  من اإلنصاف يف البحث الغض منهم هلف
  !!.التعبري

هذه الشروط األربعة يصلح ذكرها هنا، ولكنها يف األصل : وأمر آخر
ت فيه هذه الشروط، وليس لذكره وروايته فقط، للعمل بالضعيف إذا توفر

بل جعلها ) العمل(للعمل أيضاً، والشيخ مل يذكر كلمة هي املسوغة بل 
اصراً على الرواية قللرواية، فغطَّى على القارئ أمر العمل، وجعل حبثه 

  .حتويل للنصوص عن حملها: دون العمل، وفيه
 األحكام والفضائل، يف بنيإنه ال يرى فرقاً : قوله: واملقولة الثالثة

  .األخذ بالرواية الضعيفة
ه أنه قول ما : ه قبل قليلوأقول يف جوابه ما قلتإنه رأي يكفي يف رد

بل أحد من قيل من  واحملدثون والفقهاء، وجلُّ أئمتنا السابقني، قِ
بني ما يترتب على  و،األحكامما يترتب على  على التفرقة بني األصوليني،
  .الفضائل

فهذا صحيح يف ذاته : <..وال حجة ألحد إال مبا صح>: وأما قوله
نعم، ال حجة وال : احلجة مبعىن اللزوم والوجوب إذِوليس صحيحاً هنا، 

التخيري فال، اط أو يتحااللزوم وال وجوب إال مبا صح، أما على سبيل 
 ، أو خطأ راويه يف لفظةوحينما جنزم بوضع حديث، أو نكارة معناه

ـ وجب علينا بيانه، بل وجب اإلعراض عنه كلياً بأي وسيلة، إال ’مثالً’ـ
لبيان ما فيه، أما واألمر على احتمال صحة سنده، أو صحة معناه من 
شواهده اخلارجية، فال، وقد كان يف أئمتنا ـ أئمة العلم والدين ـ من 
الغرية على شريعة اهللا عامة، وعلى سنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم 
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١٥٤ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

كثر مما حنن عليه، رمحهم اهللا تعاىل وجزاهم خرياً، وكان من خاصة، أ
طوا احلديث الضعيف احملتمل الصحة، قغريم على الشريعة أن ال يس

جوا معناه عن دائرة الشرعلئال ي   .خرِ
 اهللا مارمحهالشيخ حممد بن الشيخ نوح جنايت : امس الرجل اخل ـ٥

  .)حممد ناصر األلباين(
بحث يف مقدمات عدد من كتبه، ومحل راية عرض الشيخ هلذا امل

 ألقاه هو فقدإهدار احلديث الضعيف أكثر من إهدار سابقيه إياه، 
ة(واحلديث املوضوع يف  واحدة، فأتى مبا مل يأت به ) سلسلة(و) سلَّ
، <ألحاديث الضعيفة واملوضوعةاسلسلة > فعمل ،املتقدمون واملتأخرون
< صحيح>من كتب السنة، فعمل أصلية أصيلة  مث فرق أحاديث كتبٍ

أيب داود، والترمذي، والنسائي، وابن : كتب السنن األربعة< ضعيف>و
، مث كتاب اإلمام املنذري <األدب املفرد>ماجه، مث كتاب اإلمام البخاري 

  .)١(للسيوطي< اجلامع الصغري>، مث كتاب <الترغيب والترهيب>
، وكتب كالماً كما قلت يف مقدمات عدد من كتبهعرض هلذا األمر 

 لكثري من زالته الفاحشة فيما كتب، ضياع: كثرياً، ويف تتبع هفَواته، بل
                                                  

أنْ ال قيمة : يريد إنزال هؤالء األئمة الستة ومن سواهم عند رأيه وقوله )١(
ق وهلذا الرجل كلمات متناثرة يف كتبه يف ح!! للحديث الضعيف يف دين اهللا أبداً

< صحيح الترغيب والترهيب>الصحيحني، منها كالمه عن بعض رجاهلما يف مقدمة 
د السبيل لواحد من : ، وجبمعها مع هذا التقسيم لصحيح الكتب وضعيفها٧٢ص مه

أن ) مهندس(، ولواحد آخر !!<ضعيف املوطأ>، و<صحيح املوطأ>مدرسته أن يعمل 
  !.هللا أعلم؟وإىل أين سنصل، ا!! <صحيح صحيح البخاري>يعمل 

Click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


١٥٥ وتفنيدها نظرهم، وجهة نقل :الثاين املطلب

سلسلة > من مقدمة ، ال مجيعها،املهماتبعض الوقت، لكين أقف عند 
، <ضعيف اجلامع الصغري>، ومقدمة <األحاديث الضعيفة واملوضوعة

  .< الترغيب والترهيبصحيح>ومقدمة 
عي مدلول إنين أناقشه مناقشة من ي: ه أقولوقبل دخويل يف مناقشت

مل يكن من قصد : يقولأن كالمه وحمترزاته، وال أرضى من مدافع عنه 
  .الشيخ كذا وكذا

اللجوء إىل : إن أخطر ما يكون يف املباحثات العلمية:  أيضاًلوأقو
زافاً دون انضباط، وكالم هذا الرجل فيه  الكالم اخلَطَايب، وإلقاء الكالم ج

  .ن البالءانهذا
إن أول ما يطالع الشيخه قولُ)١(<السلسلة الضعيفة>اءه يف  به قر:  

ائب العظمى اليت نزلت باملسلمني منذ العصور األوىل من املص>
انتشار األحاديث الضعيفة واملوضوعة بينهم، ال أستثين أحداً منهم، ولو 

ه، كالبخاري كانوا علماءهم، إال من شاء اهللا منهم من أئمة احلديث ونقاد
 وقد أدى انتشارها إىل ،وأمحد وابن معني وأيب حامت الرازي، وغريهم

مفاسد كثرية، منها ما هو من األمور االعتقادية الغيبية، ومنها ما هو من 
  .<األمور التشريعية

ه نسف يفف: <ولو كانوا علماءهم.. من املصائب العظمى>أما قوله 
ث وال! لعلماء صدر هذه األمة حرج عن خطورة هذا الكالم، ومل وحد 

إال >يسلم منهم أحد يف نظره، إال القليل النادر، كما يستفاد من استثنائه 
                                                  

  . األسطر األربعة األوىل٤٧ صفحة )١(
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١٥٦ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

،  وذكر أربعة فقط، مع أنه ال يصح له استثناء واحد منهم<ما شاء اهللا منهم
  .!!وإذا مل يسلم له استثناء أحد منهم، فيكون قد أهدر اجلميع

واملقلِّدين له تقليداً ه قُراءأنه يفقد : ومن مظاهر خطورة هذا الكالم
ـ نصاً صرحياً ـ، ومتأخريها من بابِ صدورها : بعلماء األمةثقتهم أعمى، 
  !!.، فقد كانوا مصيبة عظمى على املسلمني عقيدة وشريعة!!أوىل

وترى كالم هذا الرجل هنا ينسف علماء صدر األمة منذ العصور 
بة الزمنية صنيعهم ما دام ماء تلليسوغ لعبه األوىل، وإذْ  قْ ذكرهم ك احلِ

أيضاً حتت <  الترغيبصحيح>بالسند، فإنه قال يف مقدمة مروياً للضعاف 
ما ذكره املنذري من تساهل العلماء يف الترغيب والترهيب، >عنوان 

  .<واجلواب عليه
إن التساهل الذي أساغوه : أقول] عنه: والصواب لغةً[وجواباً عليه >: قال
ذكر األحاديث بأسانيدها، فهذا ال بأس به، كيف ال : األول: جهنيحيتمل و

عماهلم يف أوهو صنيع مجيع احملدثني من احلفاظ السابقني الذين كان أولَ 
، <..وخها بأسانيدها فيهايسبيل حفظ السنة وأحاديثها، إمنا هو مجعها من ش

  .!!؟فما بالك ترضى هذا منهم هنا، وتنسفهم هناك، وهم هم
وأنا أسأل كل قارئ، وأناشده أن يرجع إىل أقوال األئمة والعلماء 

، هل يرى قوالً لواحد )١(الثالثة واألربعني الذين ذكرت أقواهلم فيما سبق
  !!.ذكر األحاديث بأسانيدها: املرادمنهم يساعد هذا الرجل على هذا 

  .ر بعض أمساء من رضي صنيعهم هنا، ونسفهم هناككوال بد من ذ
                                                  

  .٦٠ ـ ٣٤ صفحة )١(
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١٥٧ وتفنيدها نظرهم، وجهة نقل :الثاين املطلب

حصل يف أواخر عصر >: )١(<مقدمة الفتح>افظ رمحه اهللا يف قال احل
الربيع بن : التابعني تدوين اآلثار وتبويب األخبار، فأول من مجع ذلك

ف اإلمام مالك  بيح، وسعيد بن أيب عروبة، وغريمها، مث صناملوطأ>ص >
ف ابن جريج مبكة،  من حديث أهل احلجاز، وصن ى فيه القويوتوخ

الشام، والثوري بالكوفة، ومحاد بن سلمة بالبصرة، ورأى واألوزاعي ب
بعض األئمة منهم أن يفرد حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم خاصة، 

ف مسنداً كلٌّ من عبيد اهللا بن موسى، : وذلك على رأس املئتني، فصن
أمحد، وابن : ومسدد، وأسد بن موسى، ونعيم بن محاد املصري، مث

ف على راهويه، وعثمان بن أيب شيبة، وغريهم من النبالء، ومنهم من صن 
  .األبواب واملسانيد، كأيب بكر بن أيب شيبة

فلما رأى البخاري رضي اهللا عنه هذه التصانيف ورواها، وانتشق 
رياها، واستجلى حمياها، وجدها حبسب الوضع جامعة بني ما يدخل 

 فحرك مهته حتت التصحيح والتحسني، والكثري منها يشمله التضعيف،
  .<..جلمع احلديث الصحيح

التعريف مبن هم رجال العصور : وأقصد من نقل هذا النص الطويل
يليق مبسلم عاقل فهل األوىل، رجال العلم والدين، وأوتاد السنة النبوية، 

 وكالم احلافظ يف !نزلوا مصيبة عظمى باملسلمني؟أإم : أن يقول عنهم
  ).يشمله التضعيف( كتب هؤالء األئمة آخره صريح بأن كثرياً من أحاديث

د أعداء السنة منا يكنا خناف على السنة من أعدائها، فهل يروإذا 
                                                  

  .٦ صفحة )١(
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١٥٨ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

ومِن إنسان يقيم نفسه وصياً على ! الطعن يف أئمتنا بأكثر من هذا الطعن؟
  !.السنة

هذا ـ كما يقول : <همَءال أستثين أحداً منهم ولو كانوا علما>: وقوله
، وأمحد، : تصل، ال منقطع، أعينالنحاة ـ استثناء م أنه يستثين البخاري

 أمثاهلم، وليس وابن معني، وأبا حامت، يستثين هؤالء األئمة من أئمةٍ
ميد احل’عبد من أمثال ابن املقفع، و يستثين هؤالء األئمةَ،استثناء منقطعاً

  !!.الكاتب، وسند بن علي
ملصيبة وكالمه حينئذ واضح صريح يف أن الذين أنزلوا هذه ا

:  شعبة والثوري، وتالمذم:العظمى هم علماؤهم وأئمتهم، أمثال
 أيب ابين: وكيع، وحيىي القطان، وابن مهدي، وابن عيينة، وتالمذم

 زرعة، شيبة، وابن املديين، والذهلي، ومسلم، وابن راهويه، وأيب
ة ة وبلي وهذه رزي.  

ل شديد ، ألنه يكشف عن جه لهوالسؤال هنا، وفيه إحراج شديد
ب فيه جتنوقفت عليه فرأيته من مِن هؤالء له كتاب متداول : ملعاهلذا املت

  .!! األحاديث الضعيفة كما تزعميةروا
وكيع، : من مصنفات شيوخه مثل< مصنفه>وما يرويه ابن أيب شيبة يف 

 الثوري، وابن أيب عروبة، ومحاد بن سلمة، :وشيوخ شيوخه مثل
كر يف كالم  < املصنف>ما نراه يف : ابن حجر الطويل، أقولوغريهم ممن ذُ

والكثري منها يشمله >: من روايات هؤالء، برهان صادق لقول ابن حجر
، فكالم ذاك الرجل ما هو إال دعاوى فارغة، وخطُّه وسريته <التضعيف

در األول إىل ما صالعملية قائمة على غري منهج علماء اإلسالم من ال
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١٥٩ وتفنيدها نظرهم، وجهة نقل :الثاين املطلب

  .! يظن به أنه فوق هؤالءمنا يغتر به إال  وم!اهللا، وكفاه شذوذاً’شاء
أين الدليل : فأنا أسأله وأسأل مقلِّديه: أما األئمة األربعة الذين ذكرهم

 أو أنه ال ؟على صحة دعواك على البخاري أنه ال يروي أحاديث ضعيفة
< ضعيف األدب املفرد> الذي عملت  أنت وأنتجييز العمل بالضعيف؟

م سليمان ادإ وأثراً؟ ومن بني ذلك حديث أيب حديثاً) ٢١٥(فذكرت فيه 
 ال ترتل ن الرمحةإ>:  بن أيب أوىف مرفوعاًاهللا’عبدبن زيد احملاريب، عن ا

، وإمعاناً <األدب املفرد>، رواه البخاري يف <على قوم فيهم قاطع رحم
، !!منه رمحه اهللا يف رواية الضعاف وإشاعتها بني املسلمني ـ يف زعمك ـ

  .)١(<بر الوالدين>يف رواه أيضاً 
فقيمته من حيثُ الصحةُ كقيمة ادعائه : وأما ادعاؤه على اإلمام أمحد

على البخاري، أين هو من األحاديث الضعيفة ـ وهي باملئات ـ يف 
 مع !؟<الزهد>، وكتابه الثالث <فضائل الصحابة>، ويف كتابه <مسنده>

نقلت كالم يعي، وقد طِلقَ وااهللا’عبدا هو من زيادات ابنه ماستبعادي منها لِ
< الزهد> يف بيان حال أحاديث كتاب <جمموع الفتاوى>من تيمية ابن 
  .)٢(فينظر، وما علقته عليه< املسند>و

فأين دليله، ويف أي : وأما ادعاؤه ذلك على ابن معني وأيب حامت
نت  نص صريح منقول عنهما ما يعارضه؟ وقد بي كتاب هلما؟ أو يف أي

                                                  
  ).٥ (٨٤، وانظر ما تقدم ص٣٥< بر الوالدين>، و)٦٣(< األدب املفرد >)١(
  .٨٣،  وما بعدها٣٦صفحة انظر ما تقدم ، و٧٢: ١٨< جمموع الفتاوى> )٢(
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١٦٠ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

  .)١(ا تقدم، فال أعيدهذلك عنهما فيم
وذا التأمل والنظر يف هذه الكلمات منه يتبين أن الرجل يلقي كالمه 
جزافاً، ال يهمه فيه أن يكون له دليل أو شبه دليل يستند إليه، مع أنه هو 

فأين الدليل بل شبه الدليل على !! الذي يتظاهر بدعوى الدليل مع الناس
 بالدليل فإن اامي له هذا يكون حقيقة وإذا مل يأتِ! هذه الدعوى عليهم؟

  .وواقعاً
أدى انتشارها إىل مفاسد كثرية، منها ما هو من األمور >: أما قوله

فبيان فساد هذا : <االعتقادية الغيبية، ومنها ما هو من األمور التشريعية
كما و، !!الكالم سهلٌ جداً، ولشدة سهولته ال يدركه هو واخلاضعون له

توضيح الواضحات من : حياناً يف تقرير بعض املسائليقول مشاخينا أ
  .أشكل املشكالت

إن الذين >: )٢(قوله يف آخر املقدمة: والدليل على أنه ال يدركه هو
لكنه ما استفاد من هذا ، <لون بكل ما هب ودبميع.. خيالفون يف هذا

 املَساءَة يف سوء التطبيق، ال يف احلكم والتقعيد،القول، ومل يدرك أن 
لون ويطبقون بعلم وحبكمة، فال عتب موعلماؤنا القائلون ذا القول، يع

  .عليهم
إن انتشار املفاسد العقَدية والتشريعية ليس من رواية األئمة املتقدمني 
لألحاديث الضعيفة يف كتبهم املسندة، وال من روايتهم يف كتبهم العامة 

                                                  
  ).١١ (٤٣، )٥ (٣٦ صفحة )١(
  .٥٦ صفحة )٢(
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١٦١ وتفنيدها نظرهم، وجهة نقل :الثاين املطلب

فة يف الرقائق والترغيب والترهيب، إمنا  لي مهو من سوء التطبيق العاملصن
 نرى أحياناً سوءاً لضعيف يف فضائل األعمال، وكما أناعمل باي: لقوهلم
البخاري، أو < صحيح>لتطبيق العملي ممن يقرأ القرآن الكرمي، أو يف ا

لصحيح على ا  الكرمية أو احلديثَمسلم ـ مثالً ـ، فيفهم اآليةَ< صحيح>
اس عن قراءة القرآن، أو احلديث غري وجهه، فال جيوز لنا أن ننهى الن

  .الصحيح، إمنا نوجههم إىل فهمه على يد عامل بصري
 فأينما  واملغربوهللا املشرق {:أرأيت لو أن إنساناً قرأ قول اهللا تعاىل

فريضة أو نافلة، : ، فراح يصلي ما شاء]١١٥: البقرة [} وجه اهللامثَوا فَتولُّ
أمره ننهاه عن قراءة القرآن، أو نهل من اجلهات األربع، فشاء إىل أي جهة 

  !.بالتفقه فيه على يد عامل بصري؟
إىل أصل التشريع اإلهلي، إن اهللا عز وجل العليم احلكيم مل ولنرجع 

رتل كتابه الكرمي يف صحف نشرها بني أيدي األمة، وجدوها يف بيوم ي
ه إمنا أنزلوتركهم ليطبقوا شرعه كما يفهمون ويريدون، وأسواقهم، 

على رسوله الكرمي صلى اهللا عليه وسلم، وأسند إليه ) نجماًم(تدرجيياً 
ة املهم :}ل إليهملتبني للناس ما نمن املعلِّ]٤٤: النحل [}ز م ، فال بد

  .املبين، الرشيد املرشد
فهذا كالم ) منذ العصور األوىل(ئمة على علماء األمة الأما أن أحنى بال
ن يف قلبه ضغينة على علماء  يعقل ما يقول، أو مال يقوله إال من ال

  !.وأحالمها مر!! اإلسالم
ر بالواقع الذي حكاه عن  ولو عقل هذا اإلنسان، وراجع نفسه، وتبص

جيوز : علماء اإلسالم منذ العصور األوىل، وحاول التوافق بني حكمهم
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١٦٢ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

رواية األحاديث الضعيفة، وفيها : العمل بالضعيف، وبني واقعهم
الساقط، واملوضوع املختلق، لو حاول و ،لضعيف، والتالف، واملنكرا

هم نفسه وفهمه، بدالً من أن يتهم علماء صدر األمة،  هذا التوافق، وات
مور ألوصل إىل نتيجة صحيحة سليمة، ولرأى أن انتشار املفاسد يف 

عقَدية وتشريعية، من سوء التطبيق، ال من سوء احلكم النظري، لكن هذه 
إىل أن ) الرجل(اولة تفتقر إىل أمر عسري عليه، هو أن ينظر هذا احمل

هم أعلم منه، ال أنه هو فوق اجلميع، فهو احلَكَم : وهم كثريون) غريه(
  !.واحلاكم، ال أنه حمكوم عليه

صعوبة متييز >: كالمه الذي جتده حتت عنوان: ومن ذلك أيضاً
  .<الضعيف الذي جيوز العمل به حديثياً وفقهياً

يف العمل بالضعيف، رمحه اهللا موقفه من رأي ابن تيمية : ومن ذلك
، فإنه يلف ويدور، ويبدئ <الكلم الطيب>وذلك يف مقدمة حتقيقه لـ 

ويعيد، ليخرج ابن تيمية من القائلني بالعمل بالضعيف، وأن رأي ابن تيمية 
  .!<صحيح الكلم الطيب> ومع ذلك فإنه عمل بعد !!كرأيه هو

ذكر يف آخر ) الرجل( من احلافظ ابن حجر، فإن هذا وكذلك موقفه
إنه :  عن نفسه، وقال<الترغيب والترهيب>مقدمته هذه اختصار احلافظ لـ 

، ذلك <أحاديث ضعيفة فيه ، كأصلهيب خبيبة شديدة إذ أُفاجأ بأنه،أُص>
لوا برأيه، ال أنه ميوجب على كل علماء األمة أن يع) الرجل(أن هذا 

  !!. وفْق منهجهم العلمي والعملييصحح رأيه على
  .جزئية يسرية، وقد يترتب عليها ما هو مهمومثة 
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١٦٣ وتفنيدها نظرهم، وجهة نقل :الثاين املطلب

ث عين حبديث يرى أنه من حد>: قوله صلى اهللا عليه وسلم )١(ذكر
هو حديث صحيح، أخرجه مسلم يف >: وقال< كذب، فهو أحد الكاذبني

 إنه> :من حديث مسرة واملغرية بن شعبة معاً، وقال< مقدمة صحيحه>
  ).٧ ( الصفحة وهذا نصه باحلرف، ورقم.<..<حديث مشهور

إنه حديث >: فهي نقله عن اإلمام مسلم قوله: فيهأما اجلزئية اليسرية 
شعر القارئ أن هذا  السطر، مما يأولَو ،هكذا وضعه بني هاللني< مشهور

دلَّت السنة على نفي رواية .. >: )٢(هو لفظ مسلم، يف حني أن لفظ مسلم
وهو األثر ن األخبار، كنحو داللة القرآن على نفي خرب الفاسق، املنكر م
ث عين>:  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلماملشهور مث ذكر <..من حد ،

  .<..حدثنا أبو بكر ابن أيب شيبة>: سنده به إىل مسرة واملغرية
حديث مشهور، وبينهما : نسب إليه، وهو ي<أثر مشهور>فلفظ مسلم 

يؤيده ما أشار إليه مسلم بتقدميه ذكر املنت، وتأخري هنا ـ فرق، و’ـ
ذِنة ؤله يف سالمة احلديث، وهي طريقة مشى  بوقفةٍالسند، وهي طريقة م 

عليها اإلمام البخاري وابن خزمية وابن حبان، وغريهم ممن ذكرته يف 
 كتبته سابقاً يف الذي، <من منهج اإلمام ابن خزمية يف صحيحه>مقال 

، مث أفردته مع )٣(<دراسات الكاشف>، و ابن أيب شيبة<مصنف>مقدمة 
من مصطلح ابن خزمية يف إعالله احلديث يف > بعنوان زيادات عليه

                                                  
  .<السلسلة الضعيفة> من مقدمة ٥٠  صفحة)١(
)٩: ١ )٢.  
  ٢٠٧ص< دراسات الكاشف>، و١٢٢: ١ابن أيب شيبة < مصنف> مقدمة )٣(

Click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


١٦٤ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

  .<صحيحه
 ـ ٤٩دأ من ص ب في:<صحيح اجلامع الصغري>كالمه يف مقدمة أما 
ما فيه من أوهام علمية أهم ، وأنا أستعني اهللا عز وجل على بيان ٥٦

  .كلياًومنهجية ختالف منهجه 
ن أوالً لكن يف ثنايا كالمه كلماتغ  تستدعي أن أبيما هو املسو

  :)١(للحديث الضعيف يف حدودٍ صرحوا ا، فأقولهم اعتبارلعلمائنا 
: إن أسباب الضعف والرد كثرية، وقبل التصريح بالرد والتأكيد عليه

اوي لرواية هذا الر) متابعات(وحبثٍ عن ) اعتبارٍ( عملية كيكون هنا
تنا املعىن اخلاص للحديث، وإن مل توجد حبثنا  جدت ثبالضعيف، فإن و

ه، أو عامةٍ تشهد ) شواهد(عن  له تثبت املعىن اخلاص بشواهد خاصةٍ مثلِ
  .ملعناه إمجالياً

فإن وقفنا على شيء من هذا القبيل يشد أَزر الضعيف، أدخلناه يف 
ده يف كتب الرقاق والفضائل، أو يف دائرة الرواية والعمل به، وحينئذ نور
 الشواهد املعنويةُ اخلاصة والعامة، مع :أي مناسبة كانت، واملهم من هذا

حصافة العامل وحكمته، وبعد نظره، وفراسته، وأقوالُ األئمة العلماء 
متها فيما سبق قد.  

اخلاصة ) الشواهد(، وال من )املتابعات(من شيء فإن مل يوجد 
 ذلك على نكارة معناه، فهو إىل احلديث املوضوع أقرب، دلّنا: والعامة

                                                  
أمهية اإلسناد يف الدين ص :  وينظر التفصيل أكثر يف ما تقدم حتت عنوان)١(
  . فما بعدها١٣
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١٦٥ وتفنيدها نظرهم، وجهة نقل :الثاين املطلب

هم بالكذبنْإو مل يكن يف سنده من ات .  
ها، فهي إىل : واملهم مما تقدم أن رواية الضعيف إذا مل جند ما يشد

ها  دها ويشدجد هلا ما يعضكان إىل اإلحلاق باملوضوع أقرب، وإذا و
 نكون قد ديث الضعيفاحلمع التعامل ، وذا القبول والعمل أقرب

 ما دامت له قرائن إسنادية أو ،وضعناه يف دائرة االحتمال القريب الراجح
وحده، ) الضعيف(معنوية تصححه، وهذا لسان حال األئمة كلهم حنو 

  . مع مؤيداته)الضعيف(و
حلديث الضعيف ا>: )١(<صحيح اجلامع الصغري>أما قوله يف مقدمة 

ه دعوى ال بينة فهذ. <ف أعرفه بني العلماءإمنا يفيد الظن املرجوح بال خال
كالم مبتور عن متام صورته اليت قدمتها، مع أنه غري دقيق، عليها، وهو 

كما يستفاد فالضعيف ضعفاً يسرياً رجحانُ صوابه أكثر من شديد الضعف، 
  .)٢(قدمتهومن واقع األئمة اآلخرين الذي  ،من كالم ابن حجر

  : عدة أمور، منها إثبات اخلالفعلى أنه يكفي يف رده، ويف
أن أمحد : )٣(عن ابن تيميةهو نفسه يف املقدمة املذكورة  ما حكاه  ـ١

االستثناء ، وهذا  الفضائل ما مل يعلم أنه كذبوغريه جوزوا أن يروى يف
وانظر ما يأيت . ليس يف رواية الضعيف فقط، بل يف رواية الضعيف جداً

  .بعد أسطر
                                                  

  .٥٠ صفحة )١(
  .أمهية اإلسناد يف الدين:  حتت عنوان١٣ صفحة )٢(
  .<ضعيف اجلامع الصغري> من مقدمة ٤٦ص  = ٥١ ص)٣(
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١٦٦ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

 اهللا عز وجل ورسوله صلى اهللا عليه وسلم للظن، مث راح يستدل بذم
: ويورط نفسه مبباحث أصولية ال قِبل له ا، وأين هو من قوله تعاىل

  .]١٠: املمتحنة! [؟}إن علمتموهن مؤمناتف{
، وعجِب من قول ابن <األجوبة الفاضلة>وانتقد اللكنوي ونقولَه يف 

، مع أن هذا وغريه <وعاالستحباب يثبت بالضعيف غري املوض>: اهلمام
  .)١(ممن قبله وبعده سواء، وقد نقلت أقواهلم فيما سبق

جيوز العمل :  قول ابن تيمية يف معىن قوهلمه نقل: ـ ومنها٢
 بدليل صحيح، وجاء إذا كانت مشروعية العمل ثابتةً: بالضعيف، أي

حديث ضعيف دالّ على فضله، عملنا ذا الضعيف الدال على فضل 
، فاألصل الثابت يشهد للفضيلة اليت مل يثبت  ثابتةما مشروعيته

وسأُفرد الكالم على دليلها، فينجرب، وهذه صورة من صور الشواهد، 
فإن فيه جواز العمل : ومهما يكن .)٢(رأي ابن تيمية إن شاء اهللا

  .بالضعيف
عن أيب  ،)٣(قدمتهما : دعواهومن األمثلة التطبيقية على خالف  ـ ٣

  .<اخلراج بالضمان>لُه يف حديث حامت الرازي، وقو
 ه من عملابن العريب، عن اإلمام أمحدعن  )٤( ما نقلته: ـ ومنها٤

                                                  
  .ابن الصالح فمن بعده): ٢٤ (٥٢ صفحة )١(
  .٢٠٢ صفحة )٢(
  ).١١ (٤٣ صفحة )٣(
  ).٢٣ (٥١ صفحة )٤(
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١٦٧ نيدهاوتف نظرهم، وجهة نقل :الثاين املطلب

  . بني يديه، مع ضعف احلديثحبديث اختاذ املصلي سترةً
إنّ جعل : وأزيد هنا يف اجلواب عن تفسري ابن تيمية هلذا القول

مام أمحد، قاله  أمر نص عليه اإل:املصلي خطاً بني يديه إذا مل جيد السترة
 هناك ابن العريب، وذكر احلديث الذي ذكره )١(<املغين>ابن قدامة يف 
بع>: وضعفه، وقال مث نقل . <وسنة النيب صلى اهللا عليه وسلم أوىل أن تت

عن اإلمام أمحد صورة اخلطّ أن تكون كاهلالل، وحكى اخلالف بني 
طوالً أو كاهلالل: جعلعلماء املذهب، ي.  
أن علماء املذهب احلنبلي اعتمدوا هذا، وبنوا عليه : اأقصد من هذ

الكمال ابن اهلمام : خالفاً فيما يترتب عليه أيضاً، وإليه صار من احلنفية
  .<السنة أوىل باالتباع>: ، وقال كقول ابن قدامة)٢(<الفتح>يف 

ومن عجيبِ أمرِ هذا الرجل الذي ال يرضى باجتهاد أئمة االجتهاد، 
 بينهما من أركان هذا  كلمتني اصطالحيتني، والتفرقةُأنه ال يفرق بني

: اجلواز أو االستحباب، وكلمة: البحث الذي حنن فيه، مها كلمة
جيوز ويستحب العمل باحلديث الضعيف، وهو : االحتجاج، فنحن نقول

عن ابن تيمية يف الرد على من يقول  املقدمة املشار إليها يف )٣(ينقلنفسه 
 عن أمحد أنه كان حيتج بالضعيف الذي ليس من نقل>: ذا القول

  .<بصحيح وال حسن، فقد غلط عليه
                                                  

)٧٠: ٢ )١.  
)٣٥٥: ١ )٢.  
  .٥١ص< صحيح اجلامع الصغري> مقدمة )٣(
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١٦٨ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

أن االحتجاج : محد يف هذه املناسبةأووجه اخلطأ يف نقله عن اإلمام 
إليه، وال إىل  وال أحد ينسب أمحد يقول من عنده، معناه الوجوب، وال

 أم يوجبون العمل بالضعيف، بل جييزون ويستحبون العمل: هغريِ
 متفقة على هذا املعىن ادعى النووي االتفاق، ودعواه هذهوبالضعيف، 

 يف مقابلة مع دعوى ابن تيمية اإلمجاع على جواز العمل بالضعيف، لكنها
على أنه ال أحد يستحب العمل ومناقضة دعوى ابن تيمية اإلمجاع 

  .بالضعيف
 بني هاتني الكلمتني  التفرقةِيف خطأ عدمِـ أيضاً ـ ووقع 

يف مواطن عدة < احلديث الضعيف والعمل به>احب صطالحيتني، االص
  .من كتابه

، <صحيح اجلامع الصغري>: ومل يبق من كالمه يف هذه املقدمات
 بينه وبني  إال وينه للخالف<ضعيفه>، و<صحيح الترغيب>، و<ضعيفه>و

ة اخلالف باعتماده الشرط الثاين والثالث من ، وذلك بتقريبه هواألئمة
:  العمل بالضعيف، فإن كان جاداً يف صنيعه، فعلى م تبجحه بقولهشروط

، وليس بينه وبني خمالفيه ..الذي أراه، والذي أنصح به، وال أزال أصنف
  !.خالف جوهري
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١٦٩ مطلقاً بالضعيف العمل عدم إليهم نسب من أمساء سرد :األول املطلب

  سرد أمساء من نسب إليهم عدم العمل بالضعيف مطلقاً: املطلب األول
  املبحث الثاين

  عمل بالضعيفسرد أمساءِ من نسب إليهم عدم ال
  وتفنيد هذه النسبة

  :وحتته مطلبان

  ولاملطلب األ
  سرد أمساء من نسب إليهم عدم العمل بالضعيف مطلقاً

أمساء من نسب إليه هذا املذهب، وأُعيد ذكر  )١(ذكرت فيما تقدم
ل القول يف كل واحد منهم، بعون اهللا تعاىل، مرتباً  أمسائهم، وأفص

  .اهللا تعاىلذكرهم على حسب وفيام رمحهم 
ابن معني، وأمحد، والبخاري، ومسلم، وحيىي بن حممد : اإلمام

وابن حبان، واخلطايب، وابن حزم، وابنه، الذهلي، وأبو زرعة، وأبو حامت، 
وابن العريب، وأبو شامة املقدسي، وابن تيمية، والدوالشوكاين، اين، و

: عندي من زدتوصديق حسن خان، وأمحد حممد شاكر، واأللباين، و
  .طاهراً اجلزائري، فهؤالء عشرون عاملاً، رحم اهللا اجلميع

                                                  
  . فما بعدها١٣٤ صفحة )١(
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١٧٠ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

والرقم ال يكاد يقف عند حد إذا أردنا تتبع هذا القول عند 
  !.املعاصرين

م يف حني أ، )التقليد األعمى(مع أم كلهم يدعون التحرر من 
قاً ألئمة االجتهاد ح) التقليد األعمى(م بـ ممن ينبذوأشد تقليداً 

  !.!وصدقاً
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١٧١ بالتفصيل منهم واحد كل إىل النسبة هذه تفنيد :الثاين املطلب

  تفنيد هذه النسبة إىل كل واحد منهم بالتفصيل: املطلب الثاين
  املطلب الثاين

   كل واحد منهم بالتفصيلتفنيد هذه النسبة إىل
سأعرض بعون اهللا وتوفيقه إىل كل من تقدم ذكـرهم واحـداً واحـداً،              

م اجلـواز،   وأبدأ حبكاية النقل الذي اعتمد عليه من نسب إليهم القول بعد          
مث باجلواب عنه، وإثبات خالفه، مرتباً لـذكرهم رمحهـم اهللا تعـاىل علـى         

  .حسب وفَيام
  .بن معنياإلمام حيىي  ـ ١

فقد نسب إليه هذا القول يف عدد من كتب علوم احلديث، نقالً عن 
البن سيد الناس، وذلك يف حبثه الطويل يف الدفاع < عيون األثر>مقدمة 

بذكر الثناء على ابن إسحاق، مث  )١(واقدي، بدأ كالمهعن ابن إسحاق وال
عن  ذكر الكالم يف حممد بن إسحاق والطعن فيه، ومما جاء فيه: قال

ر عن أمحد أيضاً أنه ذكفيه ، و<مل يكن يحتج به يف السنن>: اإلمام أمحد
ي وأشباهها فيكتب، وأما يف احلالل أما يف املغاز>: ابن إسحاق وقال

يده، وضم أصابعه: ج إىل مثل هذاحتاواحلرام في وعن ابن معني..ومد ، :
  .<ما أُحب أن أحتج به يف الفرائض

                                                  
  .٦١، ٥٩: ١، مث ٥٤: ١< عيون األثر > )١(
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١٧٢ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

 :ذكر األجوبة عما رمي به، ومما جاء فيه: )١(مث قال ابن سيد الناس
ح كثري من الناس مس>: ذكر رواية األخبار واملغازي وأيام العرب، وقال

حمل عنه األحكام، وممن حيف محله عمن ال تص يف كي عنه الترخ
كي عنه التسوية يف ذلك بني األحكام اإلمام أمحد، وممن ح: ذلك

  .حيىي بن معني، ويف ذلك حبث ليس هذا موضعه: وغريها
 يكون دفق: مل يكن حيتج به يف السنن:  عن أبيه،اهللا’عبدوأما قول >

لَما آنس منه التسامح يف غري السنن اليت هي جلّ علمه من املغازي 
طَرد الباب فيه، وقاس مروياته من السنن على غريها، وطَرد : لسريوا

لهالباب يف ذلك يعارضه تعديل من عد.  
فقد سبق اجلواب : ض أن أحتج به يف الفرائما أحب: وأما قول حيىي>

ن حيىي يف ععنه فيما نقلناه عن اإلمام أمحد رمحه اهللا، على أن املعروف 
ملرويات من األحكام وغريها، والقبول مطلقاً أو هذه املسألة التسوية بني ا
  .<عدمه، من غري تفصيل

،  منهيف طبعتيه، ونسخة خطيةبتمامه، < عيون األثر>هذا ما جاء يف 
حكي عنه التسوية يف > أوالً نقلٌ عن ابن معني فيه شيء من الغموض ءجا

: ، مث جاء بعد أسطر شيء من توضيحه<ذلك بني األحكام وغريها
ة بني املرويات من األحكام وغريها، والقبول مطلقاً أو عدمه، من التسوي>

  .<غري تفصيل
أن ابن معني ال يفرق بني األحكام والفضائل، واألمر تابع : ومعناه

                                                  
)٦٥، ٦٣: ١ )١.  
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١٧٣ بالتفصيل منهم واحد كل إىل النسبة هذه تفنيد :الثاين املطلب

 )١(بق من ابن سيد الناسسوقد إما مقبول وإما مردود، : لنظره يف الراوي
حلديث، هو ثَبت يف ا:  البن إسحاقثالثة أقوال يف توثيق ابن معني

 ضعيف، ليس :صدوق، ليس به بأس، ونقل عنه نقوالً أكثر يف طعنه
، فأين النقل ..بذاك، ثقة ولكنه ليس حبجة، هو عندي سقيم ليس بالقوي

  .!!عن ابن معني يف منع العمل بالضعيف مطلقاًالصريح 
ستغرب من العلماء السابقني عزوهم هذا املذهب عن وال ريب أنه  ي

، لكن الغرابة أكثر من املعاصرين الذين <عيون األثر>ابن معني إىل 
وحيددون اجلزء والصفحة، وال < عيون األثر>خيرجون نقول السابقني عن 

  !!.يتأملون النقل ومطابقته للدعوى
الوقوف عند لفظة ابن معني :  األول،فهذا حاله، لكن هاهنا أمران

اقشة مذهب ابن معني يف  من:اليت يناقشها اإلمام ابن سيد الناس، الثاين
  .املسألة العامة اليت حنن فيها

 يفرق بني األحكام هفلفظ ابن معني صريح واضح يف أن: أما األول
، <ضئما أحب أن أحتج به يف الفرا>: التشريعية، وغريها، وذلك قوله

أما يف غري : ومفهوم املخالفة حجة يف كالم الناس، فكأن ابن معني يقول
  .هالفرائض فأحتج ب
فالنصوص عن ابن معني كثرية، وهي مؤيدة هلذه التفرقة : أما الثاين

ليس بشيء، وقد >: ائيكّعن زياد الب )٢(الذي قدمتهمنه، من ذلك قوله 
                                                  

  . وما بعدها٥٩، ٥٨: ١ )١(
  ).١٣٣١ (١٧٩: ٢< تاريخ الدوري>عن ) ٥ (٣٦ صفحة )٢(
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١٧٤ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

أس به يف املغازي، وأما يف بال >: )١(أيضاًعنه ، وقال <كتبت عنه املغازي
  .<فال: غريه

ال أنه يروي عن شيخ صاحل ال بأس به إ>: وقال يف بكر بن خنيس
  .)٢(، كما يف ترمجته عند اخلطيب<ضعفاء، ويكتب حديثه يف الرقاق

ترمجة إدريس بن سنان عند : هومثل هذا وحنوه كثري، أُحيل إىل بعض
ذي عند العقيلي، وأيب معشر نببيدة الرجيح بن ابن عدي، وموسى بن ع

  .، وغريهم)٣(رمحن السندي عند املزيال’عبد
قوال الصرحية من ابن معني يف داللتها على املراد، فإن وأمام هذه األ

: كالم ابن سيد الناس يبقى يف حمل النظر والتوقف، مهما كان معناه
  .غامضاً أو واضحاً

  . اإلمام أمحد بن حنبل ـ٢
عمله بالضعيف يف : ~األوىل:  من جهتنيمذهبهواحلديث عن 

                                                  
  ).٣٤٨(< رواية الدارمي> يف )١(
  .٥٧٣: ٧< تارخيه> يف )٢(

بعض > على ١٣٧: ١< اإلحكام>هذا، ومن غرائب ابن حزم رمحه اهللا إنكاره يف 
ل يف األحكام، وقوم حتمحتمل يف الرقائق، وال يفالن ي: أصحاب احلديث قوهلم

فالن أعدل من فالن، راموا بذلك ترجيح خرب األعدل على من هو : آخرون منهم قالوا
إنه كالم من مل : وأنا ـ واهللا ـ أُجلُّ ابن حزم أن يقول مثلي يف مثله. <دونه يف العدالة

  !!. اجلرح والتعديليف علميقرأ شيئاً 
  .٣٢٧، ٣٢٦: ٢٩ملزي ، وا١٦٢: ٤، والعقيلي ٣٥٨: ٢< الكامل >)٣(
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١٧٥ بالتفصيل منهم واحد كل إىل النسبة هذه تفنيد :الثاين املطلب

  .لقياستقدميه العمل به على الرأي وا: الفضائل، والثانية
ما ~ أما عمله بالضعيف يف الفضائل ـ من النصوص التطبيقية ـ سوى ـ أ

 بشأن احلجامة يوم ابن القيم هعننقله ما فهو : تقدم من نقول نظرية عنه
  .)١(السبت واألربعاء
فيه  :<يوم اجلمعة: ويقولون>إن هذا القول لإلمام أمحد : وأمر زائد

ة من تأييد أو رد، اعترب عه الواقمراعاة الواقع والتجربة، فما دلت علي
  .)٢( للضعيف، واهللا أعلماًعاضد

املفيد يف تشخيص رأي اإلمام أمحد، يف فهم احلافظ، قوله ومن 
د> عن )٣(الذي نقلته عنه منأثناء كالمه على احلديث الثا< القول املسد 

:  هالل بن زيد البصري أحد املتروكني، قالمنه، ويف سنده أبو عقال
ة اإلمام أمحد معروفة يف التسامح يف رواية أحاديث الفضائل، دون طريق>

  .فإىل هذا احلد يكون تسامح اإلمام أمحد يف نظر ابن حجر< األحكام
فهذا : أما تقدميه العمل باحلديث الضعيف على الرأي والقياس ـ ب

أمر تظاهرت عليه نصوص علماء املذهب، وأول النقول وأوالها، ما جاء 
من أصحاب الرأي، >يقيم يف بلد، فيه  أن رجالً :)٤( أمحد نفسهعن اإلمام

                                                  
  .٦٠:٤< زاد املعاد> وما بعدها، وينظر ٣٨ صفحة )١(
معرفة > من ٣٨ وهذا املعىن واضح يف كالم ابن املديين الذي نقلته عنه ص )٢(
  ).٦٢٨ (١٩٠: ٢البن حمرز < الرجال
  .٩٨، ٥٨ صفحة )٣(
  ).١٨٢٤ (١٣١٢:٣< اهللا’عبدمسائل ابنه > يف )٤(
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١٧٦ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

ومن أصحاب احلديث، ال حيفظون وال يعرفون احلديث الضعيف، وال 
يسأل أصحاب احلديث، وال يسأل : اإلسناد القوي، فلمن يسأل؟ قال

  .<رأي أيب حنيفةمن أصحاب الرأي، ضعيف احلديث خري 
لَف اإلمام أمحد يف هذا التوجاهللا’عبدهو القاضي شريك بن : هوس 

أَثَر فيه بعض >:  قوله)١(<ذم الكالم>النخعي، فقد أسند إليه اهلروي يف 
  .<الضعف أحب إيلَّ من رأيهم

، ومما فيه قول  يف املسألة، ومفيد كالم طويلٌ)٢(<دةواملس>ويف 
ف ما للست أخا:  يف احلديثيتيا بين، تعرف طريق>: اهللا’عبداإلمام البنه 

  .<ضعف من احلديث إذا مل يكن يف الباب شيء يدفعه
 إمام ان إمام رمحه موهذا منهجهدِ~ خشىهللا، ياًر شيئاإلمام أمحد أن ي 

ليس يف الباب >: أنه ال خمالف له: فيه احتمال الثبوت، بقرينة متوسطة هي
ى أنه إذا جاء خرب ثابت عل: ، ومن البدهياً، ولو كان ضعيف<شيء يدفعه

هي :  ال بد منها، مع مالحظةٍاًخالف هذا الضعيف، أن يرد الضعيف بتات
 نْأوذلك ب: حتقُّق خمالفة هذا الثابت للضعيف دون إمكان اجلمع بينهما

  .)٣(~الثابت على صورة، وحيمل الضعيف على صورة أخرىيحمل 
 يعمل  فُهم منها أنه الف رمحه اهللا مواقلهبناءً على أن : وإمنا قلت هذا

~ وحي املتوىفتللفُ< شرح الكوكب املنري>بالضعيف، وذلك كما جاء يف 
                                                  

)٣٢٥ (١٧٩: ٢ )١.(  
  .٢٧٦ ـ ٢٧٣ة  صفح)٢(
  .٦٨ ينظر ما قدمته عن اإلمام البخاري ص)٣(
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١٧٧ بالتفصيل منهم واحد كل إىل النسبة هذه تفنيد :الثاين املطلب

يعمل باحلديث الضعيف يف الفضائل، عند اإلمام >: )١(، ففيه٩٧٢سنة 
ال يعمل به، وهلذا مل : ~أمحد واملوفَّق، واألكثر، وعن أمحد رواية أخرى

مل  لضعف خربها عنده، مع أنه خرب مشهور ع،يستحب صالة التسبيح
التيمم بضربتني اً أيضبه، وصححه غري واحد من األئمة، ومل يستحب 

، وغري ذلك من مسائل اً وآثاراًعلى الصحيح عنه، مع أن فيه أخبار
  .<الفروع

 مل يستحبها، وعدم استحبابه: األمر كما قال يف صالة التسبيح: قلت
مع فلة املعهودة، تمل ـ واهللا أعلم ـ ملا فيها من زيادة على هيئة الناحيهلا 

  .، ولوال هذه الزيادة ألباحها؟ضعف سندها
 عند وقوف منهفهذا : وأما االقتصار يف التيمم على ضربة واحدة

 للوجه أن التيمم ضربة>: حديث عمار بن ياسر رضي اهللا عنهما
، ومل )٣(ثبت من فعل ابن عمر: مم بضربتني أن التي:، وحديثُ)٢(<والكفني

  .اًيصح عنه مرفوع
مل يستحب صالة التسبيح، >: وحي ـ كما نقلتها ـتلى أن عبارة الفُع

، واالستحباب شيء، واجلواز شيء، فهل <ومل يستحب التيمم بضربتني
ر ؟ وهل  فقطد ضعف إسنادها عندهمينع اإلمام أمحد صالة التسبيح

رقي يف : مينع التيمم بضربتني؟ اجلواب والتيمم >: <خمتصره>قال اخلِ
                                                  

  . فما بعدها٥٦٩:٢ )١(
  ).١١٢ ـ ١١٠ (٢٨٠:١، ومسلم )٣٤٧( وهو يف البخاري )٢(
  ).٩٠ (٥٦:١ رواه عنه مالك )٣(
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١٧٨ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

املسنون >: )١(<املغين >ابن قدامة يف شرحه، فقال املوفق <بة واحدةضر
: عند أمحد التيمم بضربة واحدة، فإن تيمم بضربتني جاز، وقال القاضي

  .<اإلجزاء حيصل بضربة، والكمال ضربتان، واملنصوص ما ذكرنا
: فأما صالة التسبيح فإنه قال. فصل>: )٢(<املغين> يف اًوقال املوفق أيض

؟ قال: عجبين، قيل لهما ترليس فيها شيء يصح، ونفض يده كاملنكِ: لِم>، 
 املروي دمل يثْبت أمح>: احلديث فيها بطوله، وقال آخرهاملوفَّق مث ذكر 

فإن النوافل والفضائل ال فيها، ومل يرها مستحبة، وإن فعلها إنسان فال بأس، 
  .<يشترط صحة احلديث فيها

 أحاديث ضعيفة يف األحكام اليت ينصون فيها إن الفقهاء يعتمدون: أي
  .على أا سنن وآداب، وكذا املكروهات، على السواء

 مع أوله،  اإلمامآخر كالم، ليتالءم  هلذا اإلنكاروال بد من تأويلٍ
 مع خطّه العام وموقفه من أحاديث الفضائل، ولعل ما ذكرته وليتالءم

  .لى اهليئة املعهودة يف الصلوات، وهو ما فيها من الزيادة عاًيكون مناسب
  . ـ اإلمام البخاري٣

القامسي، كما قدمت كالمه، وجزم به : استظهر هذا املذهب له
نسبة غريبة جداً : ونسبةُ هذا املذهب إليه. الكوثري، واأللباين، وتوبعوا

من القامسي والكوثري، لكنها من األلباين أغرب، ذلك أن القامسي 
وقف آخر مع البخاري، أما األلباين فدعواه هذه والكوثري ليس هلما م

                                                  
)٢٤٥:١ )١.  
)٧٦٨:١ )٢.  
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١٧٩ بالتفصيل منهم واحد كل إىل النسبة هذه تفنيد :الثاين لباملط

ضعيف األدب > الذي عمل ألنه هو هوعلى البخاري أغرب وأغرب، 
حديثاً وأثراً، فكيف يلتقي هذا العمل مع تلك ) ٢١٥(وذكر فيه < املفرد
  !!.النسبة

إن الرمحة ال ترتل >: حديثحال وشرحت فيه  )١(وأحيل إىل ما قدمته
هذا احلديث رواه البخاري إن : ، وأزيد فأقول<حمعلى قوم فيهم قاطع ر

الفضائل أيضاً، وكالمها يف < األدب املفرد>ويف < بر الوالدين>يف 
  . هذه املسألةيفهذا موقف اإلمام البخاري فوالترغيب والترهيب، 

يف جتلية مذهب البخاري يف هذه وأطاب وقد أطال شيخنا رمحه اهللا 
  .)٢( رمحه اهللاللكنوي< ر األماينفَظَ>املسألة، وذلك يف تعليقه على 

مبن  أخشى على املفتونني بعد هذا البيان عن اإلمام البخاري، فأناو
ر قلبهم، واحدة< سلسلة>واملوضوع يف  احلديث الضعيف ىمر أن يتغي ،

  !!.وتتراجع نظرم عن االعتقاد بالبخاري إماماً جبالً رواية ودراية ونقداً
  .جاج ـ اإلمام مسلم بن احل٤

ريح يف اإلثبات أو النفي، والشيخصنقل عن اإلمام قول أو فعل مل ي 
البخاري، مجال الدين القامسي استظهر أن يكون مذهب مسلم مذهب 

ديث الضعيفة واملنكرة، وسبق من يروي األحاعلى  ديدلكالمه الش
ي إمام، هو احلافظ ابن رجب، فاستظهر أن يكون مسلم على هذا القامس

                                                  
  .٨٥ ـ ٨٤ صفحة )١(
  .١٨٢ ص)٢(
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١٨٠ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

ظاهر ما ذكره مسلم يف مقدمة كتابه >: )١(<شرح العلل>إذ قال يف ، القول
روى أحاديث الترغيب والترهيب إال عمن تروى عنه ت ال هيقتضي أن
  .<األحكام
النكت على >عن احلافظ ابن حجر يف  ،)٢(قد نقلت هذا فيما تقدمو

ته واعتمده صاحبه السخاوي آخر < ابن الصالح ذه برمالقول >ـ وأَخ
الذي يظهر من كالم مسلم، ومما دل عليه احلديث >:  ـ قولَه)٣(<بديعال

ث عين حبديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبني>املتقدم ـ  أن : ـ< من حد
  .< ضعيفاً أنه ال يعتد بهاحتمال الصدق إذا كان احتماالً

، وعلى حجةيف كالم الناس إن مفهوم املخالفة : وقلت قبل قليل
الم احلافظ أن مذهب مسلم االعتداد بالضعيف إذا كان فنفهم من ك: هذا

طه، وضعفه أمر : احتمال الصدق قوياً أو وسطاً، وقوة االحتمال، وتوس
ته، وقد بينت هذا فيما تقدم فَّ طه، وخِ مرتبط بقوة الضعف، وتوس.  

ال يأخذ بأشد ما قيل أن : وال ننسى أنه مرتبط أيضاً باعتدال الباحث
 ما قيل فيه جرحاً أو تعديالً، أو أن أو تعديالً، وال بأقلَّيف الرجل جرحاً 

يأخذ هنا بأشد ما فيه جرحاً، ويأخذ هناك بأحسن ما قيل فيه تعديالً، إال 
  .ببينة قوية

                                                  
)٧٤: ١ )١.  
  .٨٤٠: ٢< النكت>، و٢٠ صفحة )٢(
  .٤٩٨ ص)٣(
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١٨١ بالتفصيل منهم واحد كل إىل النسبة هذه تفنيد :الثاين املطلب

م، وهو لحجر من كالم مس ما يقوي استظهار ابن كوبينت هنا
رف التمييز بني صحيح األخبار إن الواجب على كل أحد ع>: )١(قوله

همني، أن ال ي وسقيمها، وثقات الناقلني هلا من املترف روي منها إال ما ع
ل التهم ه منها ما كان عن أقيتصحة خمارجه، والستارة يف ناقليه، وأن ي

  .<واملعاندين من أهل البدع
قَىقسمفاألخبار عنده ثالثة أقسام،  تفال جتوز روايته، وهو ما كان ~  ي

عاندين من أهل البدع، ويف هذا التعبري وصف زائد هم واملعن أهل الت
ويعمل ~  عرف صحة خمرجه، فهذا يروىوقسم، اًعلى كون الراوي مبتدع

، وهو القسم املتوسط ثالث وقسم فيه شروط العمل ـ، تبه ـ إذا توفَّر
وهو الذي ي ، بني الثبوت والردتارة يف ناقليه>:  مسلمقولم من فهوالس> ،

تر والتصون واحلِشمة والتجمل، على املعىن: تارةالس~ معىنو الذي ~ الس
  .)٢(<دراسات الكاشف>شرحته يف 

 ،العدل الظاهر اخلفي الباطن: وهذا هو املستور عند احملدثني
راح األخبار التالفة عن أهل التهم طّافيكون اإلمام مسلم قد نص على 

واهللا .  والثالثلقسم الثاينواملعاندين من أهل البدع، ودعا إىل العمل با
  .أعلم

ل، لكين أقول قوالً آخر، وأرجو يكلُّ هذا كتبته متمشياً ومتابعاً ملا قِ
أرجو من كل قارئ كرمي منصف، : من اهللا تعاىل أن يكون صواباً، أقول

                                                  
  .٨ص< صحيحه> يف مقدمة )١(
  .٧٩ ـ ٧٥ ص )٢(
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١٨٢ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

أن يبدئ ويعيد قراءة كالم اإلمام مسلم الذي قاله يف رواية األحاديث 
 من مقدمته، وتنتهي ٨ الرابع صفحة الضعيفة، وهي تبدأ من السطر

، هل تراه يذكر احلديث الضعيف وحده ٩بالسطر السادس من الصفحة 
فلو : وعلى هذا! ا؟منكر، ومستنكر، وحنومه: مرة واحدة ليس معه كلمة

لزم تفسريها لإلمام مسلم فيها إطالق الضعف ل بعض كلمات وجدنا
نكر معناه، فهذا هو ما أ: بالضعيف املستنكر، ال مطلق الضعف، يريد

الذي يرده اإلمام مسلم، سواء كانت هذه النكارة من راوٍ لنيٍ، أو متوسط 
  .الضعف، أو شديد الضعف، واهللا أعلم

 ،الذهلي~ بن اإلمام حممد بن حيىيا~ حيىياإلمام  ـ أبو زكريا ٥
  . رمحه اهللا تعاىل٢٦٧سنة املتوىف شهيداً 

ال يكتب اخلرب عن >: وله ق)١(<الكفاية>أسند إليه اخلطيب يف 
اخلرب إىل ~ يرويه ثقة، حىت يتناهى~ اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت’رسول

النيب صلى اهللا عليه وسلم ذه الصفة، وال يكون فيهم رجل جمهول، 
وال رجل جمروح، فإذا ثبت اخلرب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ذه 

  .<الصفة، وجب قبول العمل به، وترك خمالفته
، ال اًأنه ال جييز العمل بالضعيف مطلق:  الباحثنيففهم منه بعض

باألحكام وال بالفضائل، وهو فهم خاطئ ناشئ عن عدم التفرقة بني قول 
وجب >: جيب العمل، وجيوز العمل، فقول أيب زكريا الذهلي: علمائنا
، فهل من علمائنا اً، ال جائزاً أو فرضاًصار العمل به واجب: ، أي<العمل به

                                                  
  .٢٠ ص )١(
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١٨٣ بالتفصيل منهم واحد كل إىل النسبة هذه تفنيد :لثاينا املطلب

شروط الصحة، أو يقول ~ جيوز العمل بالصحيح الذي استوىف: من يقول
؟العمل به واجب: هممجيع.!  

ما يثبت بيان إىل متوجه :  هذا اإلمامإن هذا القول من :~وبعبارة أخرى
 أما العمل بالضعيف به اخلرب، مث بيان وجوب العمل ذا اخلرب الثابت،

  .شيءبفمسكوت عنه، ما عرض له 
 العمل عدمِ:  هذا القولِ نسبةُلقد فات هذا الباحثَ:  من عنديوأزيد

، والد أيب ~حممد بن حيىي: ، إىل اإلمام الذهلي نفسهاًبالضعيف مطلق
: ه قولَ ـقبل أن يسند إىل ابنه أيب زكرياـ زكريا، فقد أسند إليه اخلطيب 

 ال جيوز االحتجاج إال باحلديث املوصول غري املنقطع، الذي ليس فيه>
  .<رجل جمهول، وال رجل جمروح

هو اجلواب عن االحتجاج بقول ابنه، فهو يقول : وجوابه
  .ال نوجب على أحد عمالً إال مبا صح وثبت: ، أي)االحتجاج(

  .أبو زرعة، وأبو حامت، وابنه:  ـ الرازيون الثالثة٨، ٧، ٦
استدل من ن بقول ابن اًب إليهم القول بعدم العمل بالضعيف مطلقس ،

مسعت أيب وأبا زرعة >: )١(<املراسيل> حامت يف آخر مقدمته لكتابه أيب
حتج باملراسيل، وال تقوم احلجة إال باألسانيد الصحاح ال ي: يقوالن

  .<املتصلة، وكذا أقول أنا
ب من قائلها كيف ال تعج سابقتها، ي إىل هؤالء األئمة مثلُ النسبةُهوهذ

                                                  
)١٥ ()١.(  
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١٨٤ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

عدم احلجية اليت ال توجب يفرق بني احلجة اليت توجب العمل، و
ال جيب العمل ا، ال : ال حيتج باملراسيل، أي:  فهم يقولون!؟العمل

 أكثر وال أقل، أما جواز العمل ا واستحباا، فأمر مسكوت عنه
  !.عندهم

، )١(النص عن أيب زرعة وأيب حامت بعملهما بالضعيف وقد قدمت
ن أيب حامت هو الناقل عنهما وفيه الرد الكايف على هذه النسبة إليهما، واب

  .دون تعقيب أو استدراك، فهو متابع هلما
  . ـ أبو حامت ابن حبان٩
احتروحني >ه بقوله يف كتابجيف ترمجة سعيد بن زياد بن )٢(<ا 

ال أدري >: فائد الدارمي، وذكر أنه يروي نسخة عن أبيه، عن جده، وقال
ألن أباه وجده ال يعرف هلما البلية فيها منه، أو من أبيه، أو من جده، 

رو عنه ثقة فهو الراوي ـ إذا مل ي: حديث سعيد، والشيخ ـ أيمن رواية إال 
ِرج من ليس ،جمهول ال جيوز االحتجاج به خألن رواية الضعيف ال ت 

 الضعيف~ بعدل عن حد اهولني إىل مجلة أهل العدالة، كأن ما روى
يان   .<وما مل يرو يف احلكم سِ

 واملسألة اليت ، هنا توضيح وجه املناسبة بني هذا القولملرجووا
  .!جواز العمل باحلديث الضعيف يف الفضائل؟: حنن فيها

األلباين يف مقدمات عدد من : وهلج بنسبة هذا املذهب إىل ابن حبان
                                                  

  ).١١، ٩ (٤٣، ٤١ صفحة )١(
  .٣٢٨ ـ ٣٢٧:١ )٢(
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١٨٥ بالتفصيل منهم واحد كل إىل النسبة هذه تفنيد :الثاين املطلب

قال اإلمام ابن >:  قال)١(<سلسلة األحاديث الضعيفة>كتبه، منها مقدمة 
ب الشيء إىل سذكر إجياب دخول النار ملن ن. صلف>: صحيحه>حبان يف 
 إىل مث ساق بسنده ،<صلى اهللا عليه وسلم وهو غري عامل بصحته~ املصطفى

، فليتبوأ مقعده من النار>: اًأيب هريرة مرفوع   .<من قال علي ما مل أقلْ
يف ) اتهد(هنا مؤاخذة على اإلمام ابن حبان، وعلى مقلِّده : قلت

، وبيان هذه )٢( هناكيثية كما صرح بذلك قبل صفحات قليلةأحكامه احلد
من نسب : ، أي<من قال علي>: أن احلديث الشريف يقول: املؤاخذة

 ،  من نسب إيلّ قوالً مل أقله، فهذا القائل عامل بأين مل : أي<ما مل أقل>إيلَّ
م عامل بعد: (عامل بعدم صحة ما نسب إيلّ: أقل هذا القول، وبعبارة أخرى

ر ابن حبانغري عامل بصحته: ، ال)الصحة ٣(، كما عب(.  
 العمل بالضعيف إىل ابن حبان، نسبة غري صحيحة عدمِب فنسبة القولِ

بل الدليل  عنه دالّ على ذلك،  نقلٍ وجودِ، والدليل على ذلك عدماًأبد
  .الصريح على خالفه

 ، وهو<روضة العقالء ونزهة الفضالء>فابن حبان هو صاحب كتاب 
أنه يف الفضائل األخالقية، : كتاب واضح من عنوانه، ومن كل صفحاته

ه فيه أن يصواآلداب االجتماعية، وعادتر الباب حبديث شريف، مث يتبعه د
                                                  

، وحنوه يف <ضعيفه>، و<صحيح اجلامع الصغري>، ومثلها يف ٥٠:١ )١(
  .٦٥ص< وضعيفه>، <صحيح الترغيب والترهيب>

  .٤٢صفحة < السلسلة الضعيفة> يف مقدمة )٢(
: فإن هذا احلديث يرجح ضبط الياء بالفتح من احلديث اآلخر:  وباملناسبة)٣(

ث عين حبديث يرى أنه كذب> يعلم وجيزم: ، مبعىن<..من حد.  
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١٨٦ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

  .بأقوال احلكماء، وشعر األدباء
الصحاح، إذا وضح منها املراد املناسب ~ وال ريب أنه كان يتحرى

  .، فإذا مل جيد نزل إىل الضعافللباب
 أيب الدرداء حديثُ: ذكر كراهية معاداة الناس: حتت )١(ا جاء فيهممو
لعن احلمري، : أول شيء اين عنه ريب بعد عبادة األوثان>: اًمرفوع

، ويف إسناده عمرو بن واقد، وهو متروك متهم، أدخله <ومالحاة الرجال
استحق : وقال عن عمرو هذا، <اروحني>ابن حبان نفسه يف كتابه 

 قدمتلكن هذا احلديث الضعيف الشديد الضعف، هو كغريه مما ، الترك
قته : وصفه له شواهد كثرية خاصة وعامة، تصحح معناه، فينظر هلا ما علَّ
  .)٢(ابن أيب شيبة< مصنف>على 

، دداوِاليف ذكر كراهية التلون : حتت عنوان )٣(ابن حبان فيه~ مث روى
ال خري يف صحبة من ال >: اًمن حديث سهل بن سعد رضي اهللا عنه مرفوع

 رواه من طريق بكار بن شعيب .<له~  ما ترى مثلَلك من احلق~ يرى
يف  تمامهب< اروحني>، ورواه نفسه يف اًالدمشقي، ذا اللفظ خمتصر

يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، ال >: وقال فيهترمجة بكار هذا، 
، أما اجلواز واالستحباب، ال جيوز االحتجاج: تأمل. <جيوز االحتجاج به

  .ما فعل هو فأمر آخرك
                                                  

  .٧٧: ٢له < اروحني>، وينظر كتاب ٩٤ صفحة )١(
  ).٢٤٥٤١(برقم  )٢(
  .١٩٨: ١< اروحني>، وينظر ١٠٣ صفحة )٣(

Click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


١٨٧ بالتفصيل منهم واحد كل إىل النسبة هذه تفنيد :الثاين املطلب

قَراته من شواهد تصحح معناه: لكن أقول رة من فِ قْ   .ال ختلو فِ
 يف األخالق  هو:وبتتبع الكتاب تكثر األمثلة، لكنه كما قلت

  .والفضائل
: اًفما نسب إىل ابن حبان من عدم العمل بالضعيف مطلق: وعلى كل

لة عن استقراء مذهب اإلمام من كتبه، كما نسبة غري صحيحة، وفيها غف
حصل مثل هذا ممن نسب هذا املذهب إىل البخاري، وغفل عن كتابه 

  . وغري هذا،وغري هذا< األدب املفرد>
  . ـ اإلمام أبو سليمان اخلطايب١٠

 على كالم طويل قاله يف مقدمة كتابه اًنسب إليه هذا املذهب اعتماد
ولوال طولُه ، اً ال ميت إىل ما حنن بسبيله أبد، وهو كالم)١(<معامل السنن>

هل فيه شيء ~ ولكين أحيل القارئ الكرمي على مراجعته، لريىلنقلته، 
فه ألهل احلديث ي بل غاية ما فيه عتبه الشديد وتعن!؟يتصل مبا حنن فيه

  :وأهل الفقه، وصدره ذا القول احلكيم، قال رمحه اهللا
: لوا حزبني، وانقسموا إىل فرقتنيصح رأيت أهل العلم يف زماننا قد>

أصحاب حديث وأثر، وأهل فقه ونظر، وكل واحدة منهما ال تتميز عن 
أختها يف احلاجة، وال تستغين عنها يف دك البغية واإلرادة، ألن احلديثَر 
الذي هو له كالفرع،   مبرتلة البناءمبرتلة األساس الذي هو األصل، والفقه

ال عن ل أساس خكلى قاعدة وأساس، فهو منهار، ووكل بناء مل يوضع ع
ه على كل واحد من الطرفني إمهالَ~ مث نعى. <ر وخرابفْمارة، فهو قَبناء وعِ

                                                  
  .٥ ـ ٣:١ )١(
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١٨٨ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

  .ا عند اآلخرملِ
ال >: مث عتب على أصحاب مالك، وأيب حنيفة، والشافعي، مث قال

جيوز هلم أن يتساهلوا يف األمر األهم، واخلطب األعظم، وأن يتواكلوا 
ه،  حكمرواية والنقل عن إمام األئمة، ورسول رب العزة، الواجبِال

ه، الذي جيب علينا التسليم حلكمه، واالنقياد ألمره من  طاعتالالزمةِ
  .، فهذا مضمون كالمه<... مما قضاه اًحيث ال جند يف أنفسنا حرج

وأما ذكره للحديث الضعيف واملنقطع، فإمنا جاء يف عبه على ت
ين يقبلوا إذا كان مما اعتمِد عندهم يف كتبهم، وليس مراده الفقهاء، الذ

من تعاملهم بالضعافةً، إمنا أراد حاالً خاصاًه مطلقرد .  
إن فيها : وأقول هنا ما قلته يف نسبة هذا املذهب إىل ابن حبان

استعجاالً وعدم نظر يف كتبه األخرى، لكشف احلقيقة أكثر وأكثر، وهاهنا 
منها كتابه الذي مساه ونظر يف كتب اخلطايب األخرى، كذلك، ينبغي ال

: ~جمالسه يف تفسري قوله تعاىل>احلافظ ابن ناصر الدين الدمشقي يف 
، وطُبع <الدعاء ومعاين أمساء اهللا تعاىل>: )١(<}خض حض جض مص خص{

: )٢(احلديث احلادي عشر وأول ما يطالعك منه، <شأن الدعاء>باسم 
<م أنه قالوي عنه صلى اهللا عليه وسلر :امللح ني يف الدعاءإن اهللا حيب> ،

البن < الكامل>للبيهقي، و< شعب اإلميان>للطرباين، و< الدعاء>وهو يف 

                                                  
  .٢١١، ١٥٩صفحة  )١(
  .١٤حة  صف)٢(
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١٨٩ بالتفصيل منهم واحد كل إىل النسبة هذه تفنيد :الثاين املطلب

ر، وذكر له هذا احلديث وغريه وقال )١(عدي فْ هذه >: ترمجة يوسف بن الس
ف عن ش، وكَ<األحاديث اليت رواها يوسف عن األوزاعي بواطيل كلها

٢(فينظر كالمه< الشعب>  يفعلّته البيهقي(.  
: املذكورمن كتاب اإلمام اخلطايب وينظر على سبيل املثال، 

  .)١١٤، ١٠٨، ٨١(األحاديث 
يف مطلع كتابه املذكور حديث أيب الزناد، عن األعرج، ~ وقد روى

، وشرح األمساء < ...اًإن هللا تسعة وتسعني امس>: اًعن أيب هريرة مرفوع
رويت هذه األمساء من : ، وقال٩٨منها ص التسعة والتسعني، وفرغ 

 ليست يف خرب األعرج،  بزيادة أمساءٍ،طريق ابن سريين، عن أيب هريرة
عزيز بن احلصني بن الترمجان، وفيه ال’عبدساق احلديث من طريق مث 

ليست يف الرواية املشهورة، ونقَل عن كرمياً  اًواحد وعشرون امس
ليس بالقوي عندهم : عزيز هذاال’عبد يف ه للبخاري قول)٣(<التاريخ الكبري>

 أما صاحبه ، ـيف اجلرحاملعهود يف ألفاظه ف البخاري وهذا من تلطُّـ 
                                                  

  .٢٩٠: ٨< الكامل>، و)١٠٧٣(< الشعب>، و)٢٠( كتاب الطرباين )١(
ر، )٢٢٦٧(< التلخيص احلبري> وذكره احلافظ يف )٢( فْ ه بيوسف بن الس ، وأعلَّ
رجاله ثقات، : أول كتاب الدعوات: <الفتح>وهذا أوىل من قوله يف : متروك: وقال

  .إال أن فيه عنعنة بقية بن الوليد
حبديث الصحيحني عن أيب < التلخيص احلبري>حلافظ معناه يف نعم، قرب ا

، وهكذا سائر ما يذكره علماؤنا األيقاظ، هلا <يستجاب ألحدكم ما مل يعجل>: هريرة
  .اًشواهد خاصة، أو عامة، كما نبهت إليه مرار

)١٥٨٦(٦ )٣.(  
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١٩٠ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

ليس بثقة، : ذاهب احلديث، وقال النسائي: )١(~<الكىن>مسلم فقال يف 
  .)٢(<لسان امليزان>متروك احلديث، وغري هذا يف : اًوقال أيض

 إىل اهللا عز  عليه يف نسبة أمساءٍومعلوم أن مثل هذا الراوي ال يعتمد
 من آيات كرمية، ساغ وجل، لكن ملا كانت ألفاظها أو معانيها مستمدةً

  .له ذكرها وشرحها
أن قوله الذي نقل عنه ال : وخالصة ما يقال يف حق اإلمام اخلطايب

  .يفيد شيئاً مما فهم عنه، وأن واقعه يف كتبه األخرى على خالف ذلك
  .بن حزمامد  ـ اإلمام أبو حم١١

عنه كالماً نقل القامسي  ونسب إليه القامسي والكوثري هذا املذهب،
 نذكر حنن> :)٣(ال بد من بيانه بالتفصيل،  قال رمحه اهللا< الفِصل> يف قاله
 عن نقلوه لِما مث، ودينهم لكتام املسلمني عند الذي النقل وجوه صفة
 ستة اًأقسام تنقسم وهي، والكافر املؤمن عليه يقف حىت، أئمتهم

ة بدقة أخلِّصها( وشد:(  
. جيالً جيالً أمثاهلم عن واملغرب املشرق أهل ينقله ما :أوهلا

) بالضرورةالدين من املعلوماملتواتر .(  
 إىل كذلك األمر يبلغ حىت، مثلها عن الكافة تهنقلَ شيء :ثانيها
  ).املتواتر. (وسلم عليه  اهللاصلى اهللا’رسول

                                                  
)١٥١٠ ()١.(  
)٤٨٠٦ ()٢.(  
)٢١٩: ٢ )٣.  
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١٩١ بالتفصيل منهم واحد كل إىل النسبة هذه فنيدت :الثاين املطلب

 اهللا صلى النيب إىل يبلغ حىت، كذلك الثقة عن الثقة نقله ما: ثالثها
 وكلهم ،هونسبِ عنه أخرب الذي باسمِ منهم واحد كل خيرب، وسلم عليه

  ). الصحيحاآلحاد. (واملكان والزمان والعدالة، والعني احلال معروف
 إىل نتعداها وال، منها ديننا نأخذ اليت هي الثالثة األقسام وهذه>: قال
  .<غريها

 الواحد أو، الكافة أو، واملغرب املشرق أهل نقله شيء: هارابع
 عليه اهللا صلى النيب وبني بينه ليس من إىل يبلغ أن إىل أمثاهلم عن، الثقة
 كثري به يأخذ نوع فهذا>: قال ـ) وحنوها املراسيل. (فأكثر واحد إال وسلم
  .<به نأخذ ولسنا، املسلمني من

 أو، واملغرب املشرق أهل قلبن إما ذكرنا كما نقل شيء :خامسها
، وسلم عليه اهللا صلى النيب إىل يبلغ حىت، ثقة عن ثقة أو، كافة عن كافة
، احلال جمهولَ أو، غفلة أو ،بكذب اًجمروح رجالً الطريق يف أن إال
  .)١(<به القول عندنا حيل وال، املسلمني بعض به يقول اًأيض فهذا>

 أو تابعي أو صحايب عن، ةاملتقدم الوجوه بأحد نقل نقلٌ: سادسها
 من ومنهم، ذا يأخذ من املسلمني ومِن، )واملقاطيع املوقوفات (إمام

                                                  
أنه يقول بالعمل حبديث فيه جمروح < نيبعض املسلم> هكذا حكى هنا عن )١(
: ١< اإلحكام>وهي حكاية غريبة جداً، والشيء بالشيء يذكَر، قال يف !! بالكذب
نقطع ونبت بأن كل خرب مل يأتِ قطُّ إال مرسالً، أو مل يروه قطّ إال جمهول، >: ١٣١

هللا شك، موضوع مل يقله رسول افإنه خرب باطل بال : أو جمروح ثابت اجلَرحة
، وهذا أسلوب غريب على علم األصول، لكن ال يستغربه <!!اهللا عليه وسلم’صلى

  !.من يقرأ شيئاً البن حزم رمحه اهللا
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١٩٢ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

  .حزم ابن كالم باختصارٍ انتهى. <أصالً به نأخذ ال وحنن، يأخذ ال
 حزم ابن أن على بعضهم به متسك فقد، اخلامس الوجه منه والشاهد

 ذلك، للجزم جماالً هفي أرى وال، لحمتمِ وهو، بالضعيف العمل جييز ال
، األصلية أحكامهبه  رادي أن فيه واألصلُ، الدين مصادر سياق يف قاله أنه
 النص هذا يناهض فال، والفضائل والكماالت املستحبات من فرعياته ال

يف دعاء القنوت، فانظره < احمللى>ه الذي قدمته عنه من  قولَلاحملتمِ
  .)١(لزاماً

 قواعد >يف القامسي الشيخ هو حزم بنال القول ذا استدل والذي
 املذهب هذا نسب أنه كما، اًمتام البحث يستقرئ مل وكأنه، )٢(<التحديث
  .أئمتهم من إمام حزم ابن أن إقرارنا مع، منه تسرع وهذا، عامة للظاهرية

  : النظر يف كتاب آخر البن حزم رمحه اهللا، فأقول:وأزيد هنا
، والذي طبع <طوق احلمامة>من كتب اإلمام ابن حزم املشهورة 

، وهو كتاب أديب غزيلّ، وقد أخرج <امةمخمتصر طوق احل>حمققاً باسم 
عن طوقه وطوره، يف بعض املواقف ) األندلسي(الكتاب ابن حزم هذا 

، )٣(ما جيده القارئ فيه: منه، ومن املواقف اليت مين يف حبثي هذا
  . ال بد أنه يوقف على أمثلة أخرىوالتتبع
موقفه الناقد احلاد يف كتب األحكام، : اجلمع بني موقفَيه هذينو

                                                  
  ).٤٥٩ (١٤٨: ٤< احمللى>، و٤٨ صفحة )١(
  .١٦٥ص )٢(
  .٣٦٢، مث ص٢٤١ ـ ٢٣٧ من ص)٣(
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١٩٣ بالتفصيل منهم واحد كل إىل النسبة هذه تفنيد :الثاين املطلب

إنه مطبق ملتزم ملنهج : وموقفه اهلادئ يف كتابه األديب، يقول لنا صراحة
  .سلف األئمة، يف إعطاء كل موقف حقَّه من العلم والتمحيص

  . ـ اإلمام أبو بكر ابن العريب١٢
 ـ فيما حلديث، وأوهلانسب إليه عدم اجلواز يف عدد من كتب علوم ا

ل عن بعض قَ، فقد ن)١(كتاب الزركشي على ابن الصالح: أعلم ـ
نقَل بعض األثبات عن بعض تصانيفِ ابن >:  جاء فيهاًاملتأخرين كالم

  .<..<اًإن الضعيف ال يعمل به مطلق>: العريب قوله
~ املسمى< املوطأ>وقال رمحه اهللا يف شرحه املختصر على 

ترة، أي:)٢(<القَبس> ة :  باب السالسترة بني يدي املصلي من أجل املار
أحدكم ~ إذا صلّى>: حديث أيب هريرة: أمامه، فيه أحاديث كثرية، منها

قال :  أي،<قال قوم رأسهم أمحد>: ، وقال<فليجعل بني يديه ما يستره
وهذا >: هذا احلديث، وعلى رأسهم اإلمام أمحد، مث قال~ قوم مبقتضى
  .<للنصب فيه~ أنه معلول، فال معىن الإ ،ح لقلنا بهاحلديث لو ص

قال يل أبو الوفاء علي بن عقيل، >: )٣(مع التعليق وقال بعده مباشرة
رأن ضعيف األثر ~ كان أمحد يرى: اين، شيخا مذهب أمحددوأبو سعيد الب

لَة ال تليق مبنصبه الرفيع هألن ضعيف األثر ،خري من قوي النظر، وهذه و 
                                                  

)٢٣٢ (٨٧٦:٣ )١.(  
رته هنا ، وكر٣٩ فما بعدها، وقدمت مثل هذا والذي يليه ص٣٣٨:١ )٢(

  .ليتضح األمر
)٣٤١: ١ )٣.  
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١٩٤ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

، والنظر أصل من أصول الشريعة، عليه عول اًدم، ال يوجب حكمكالع
  .< احلالل واحلرامنيصل ب قامت األحكام، وبه فُهالسلف، ومن

، وعنه الزركشي يف )١(<اجلهر بالبسملة>ونقله أبو شامة يف كتاب 
: د هويف استدراكه على أمحعنده ، لكن لفظ ابن العريب )٢(<النكت>
  .واحد~ ، واملعىن<اً مطلقضعيف األثر ال حيتج به>

املسالك يف شرح ~ >املسمى< املوطأ>وقال يف شرحه الكبري على 
وقال . ال تشتغلوا من احلديث بشيء، إال بالصحيح منه: )٣(<موطأ مالك

:  كالمه على آية الوضوء يف سورة املائدةعند )٤(<أحكام القرآن>حنوه يف 
  .ال تشتغلوا من األحاديث مبا ال يصح سنده

ذه أربعة نقول عن ابن العريب، لكن ال بد لفهمها على وجه صحيح فه
ل، مع نقول أخرىأن تقرأسليم  عنه، فمنها~  بتأم:  

 يف سياق كالمه على اإلمام احلارث )٥(<عارضة األحوذي>قوله يف 
النكت >، الذي وصفه احلافظ ابن حجر يف ٢٤٣سنة ~ احملاسيب املتوىف
: أئمة احلديث والكالم، قال ابن العريب بأنه من )٦(<على ابن الصالح

                                                  
  .٥٣٦فحة  ص)١(
)٣٣٢ (٨٨٤:٣ )٢.(  
)٤٨٧:٣ )٣.  
  .٤٨ عند املسألة ٧٨:٢ )٤(
)٢٠٢:٥ )٥.  
)٥٨٤:٢ )٦.  
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١٩٥ بالتفصيل منهم واحد كل إىل النسبة هذه تفنيد :الثاين املطلب

: الذي عندي يف ذلك ـ واهللا أعلم ـ، ما رويناه عن أمحد بن حنبل>
 أن يريستجيز لين احلديث يف الورع، ورضي اهللا عن البخاري الذي مل 

نا إىل  لْ يتعلق القلب، ومل يرتبط الدين إال بالصحيح، وبه نقول، ولو مِ
ق قرق بلني احلديث إال يف املواعظ اليت تمذهب أمحد، فال يكون التعلّ

  .<القلوب، فأما يف األصول فال سبيل إىل ذلك
شم>:  يف شرح حديث الترمذي)١(<العارضة> يف قوله: منهاو ت ي

، قال ابن <حديث غريب، وإسناده جمهول>: وقال فيه< اًالعاطس ثالث
 ألنه دعاء ،ستحب العمل بهوهو ـ وإن كان جمهوالً ـ فإنه ي>: العريب

لَةٌخبري، و د لهصِ وزاد يف  )٢(<الفتح>، ونقله احلافظ يف < للجليس، وتود
  .<العمل ا~ فاألوىل>: ها من كالم ابن العريب، قال ظاهرآخره زيادةً

قال القاضي أبو بكر ابن العريب >: )٣(<ترتيه الشريعة>جاء يف ما : منهاو
 ألن اخلرب وإن مل يثبت ،ظر أقولوبكراهة الن: ~<مراقي الزلفى>يف كتابه 

  .<عند العلماء من الرأي والقياس~ بالكراهة، فاخلرب الضعيف أوىل
ه عن الزركشي، وهو نله قَوبعد هذا أرجع إىل النقل األول الذي نقلت

إما : هذا النقل مدخول: عن بعض املتأخرين، عن بعض األثبات، فأقول
  .ع كالمه، وإما يف دقتهق وموهيف سياق
أن ابن العريب قال هذا القول يف حديث : أريد باالحتمال األولو

                                                  
  ).٢٧٤٤( شرح حديث ٢٠٥:١٠ )١(
)٦٢٢٤ (٦٠٦:١٠ )٢.(  
)٢٠٩:٢ )٣.  
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١٩٦ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

  .هاقب وسِه عن سياقاً، منكر، فجاء النقل عنه مبتوراًضعيف جد
ضعيف األثر ال حيتج به : أن ابن العريب قال: وأريد باالحتمال الثاين

ال :  كبري بني، وفرقاًضعيف األثر ال يعمل به مطلق: ، فنقله ناقلاًمطلق
ال جيب العمل به، أما : ال حيتج به، فهذا اللفظ الثاين معناه: ه، ويعمل ب

 العمل به على فيه نفيال يعمل به، ف: اجلواز فشيء آخر، وأما قوهلم
  .سبيل اجلواز واالستحباب والوجوب

عن اإلمام أمحد عمله حبديث أيب ~ فإنه حكى: <القَبس>وأما يف 
، وجاء قوله يف <يه ما يسترهأحدكم، فليجعل بني يد~ إذا صلى>: هريرة

 عن اإلمام أمحد أنه يقول بالوجوب، وهو خالف ما يف )١(<املسالك>
فيه االستحباب، وملا كان إذ :  البن قدامة)٢(<املغين>ـكتب املذهب، ك
 يقول بوجوب أمحد~ ضعف حديث أيب هريرة، ورأى~ ابن العريب يرى

يث الضعيف، وأنه مقتضاه، قال ما قال يف حق اإلمام، ويف حق احلد
مقام إجياب : وهذا كالم صحيح يف هذا املقام. اًكالعدم، ال يوجب حكم

  .حكم فقهي بناء على حديث ضعيف
أن ال تشتغلوا : <أحكام القرآن>و< املسالك>وأما وصيته ألصحابه يف 

من األحاديث إال مبا صح منها، فهذا كالم حق ونصح، ال يؤثر على 
مذته إىل ما ينفعهم، ويؤسسهم يف مراحل طلب  أستاذ يرشد تال:موضوعنا

العلم، كمن يريد أن يوصي أصحابه وطالبه حبفظ السنة النبوية، 
                                                  

)١١١:٣ )١.  
)٦٦:٢ )٢.  
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١٩٧ بالتفصيل منهم واحد كل إىل النسبة هذه تفنيد :الثاين املطلب

فريشدهم إىل حفظ مجلة من األحاديث الصحيحة، وينصحهم باالقتصار 
على الصحاح، لئال يتشتت هذا الناشئ بني الصحاح والضعاف، فقد 

 يوسع له الدائرة، يقصره على حفظ بعض ما يف الصحيحني فقط، مث
 من االقتصار على ما  دائرةً أوسعهمصادر، و<رياض الصاحلني>فينقله إىل 

  .، وهكذا يتدرج األستاذ مع تالمذته ..يف الصحيحني، مث، ومث
ع حبثنا، ال سيما و يف موضاًوعلى هذا، فكالم ابن العريب ال يفيد شيئ

ضعيف، ال سيما قوله مع ما نقلته عنه من الكالم الصريح يف العمل بال
، وأنه )العلماء(فإنه حيكي هذا املذهب عن ~< مراقي الزلفى>الذي يف 

أصل من أصول >: <القبس>من الرأي والقياس الذي قال فيه يف ~ أوىل
ل بني احلالل هل السلف، ومنه قامت األحكام، وب عليه عو،الشريعة  فُصِ
، وهذا يف وادٍ آخر<واحلرام   .، لكن ذاك يف وادٍ

متستراً ) اتهد(وإذا كان هذا هو مذهب ابن العريب، فهل سيبقى 
يرجع األمر عملياً إىل قول >: )١(<صحيح الترغيب>به، يف قوله يف مقدمة 

إنه ال يعمل باحلديث الضعيف مطلقاً، وهو ظاهر : ابن العريب املتقدم
، )٢(ضاًرد هذه النسبة إىل ابن حبان أيقريباً  وقد قدمت !؟<قول ابن حبان

فيبقى حينئذ قوله هذا غري مسبوق بقائل من العلماء السابقني، وهذه نتيجة 
  !.كافية لسقوطه

                                                  
  .٦٥صفحة  )١(
  .١٨٢ صفحة )٢(

Click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


١٩٨ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

 باستدراكه على عدد من )١(<إرواء الغليل> من غري داعٍ يف حبجتتراه يو
قت عليه يف   )٢(ابن أيب شيبة< مصنف>العلماء السابقني واملتأخرين، وعلَّ

وهذا : أنه قال بعد ما استدرك عليهم: يد هنامبا يناسب املقام هناك، وأز
  .<من احلوافز القوية يل وألمثايل على نبذ التقليد>

على أساس متني، بل ارتكز  منشأ هذا االستدراك مل يكن :أوالً: قلت
  .<نصب الراية> أو ،<املستدرك>ط مطبعي سواء يف على سقَ
حديث :  وقال،أخرجه احلاكم>: قال أول ختريج احلديث: وثانياً

صحيح، احتج البخاري بنعيم بن محاد، واحتج مسلم بالدراوردي، مث 
نعيم بن محاد ضعيف، ومل حيتج به البخاري، : األوىل: فيه علتان: قال

قرره ابن الصالح ما ، ومل ينبذ التقليد بل مشى على <..كما زعم احلاكم
استشهاداً، روى له احتجاجاً، ال متابعة وال : أي احتج به :يف هذه العبارة

،  للحاكمعلى مصطلح آخروفهمٍ البن الصالح، ويف هذا ترتيل ملصطلح 
روى له، مطلق رواية : أي: بفالنالبخاري احتج : فاحلاكم يريد بقوله

  .)٣(<تدريب الراوي>وإخراج، كما حققته يف التعليق على 
فاجتهاده ما كشف له حقيقة مصطلح احلاكم، وال حقيقة قول ابن العريب 

إال يف ) االجتهاد( حبان يف العمل بالضعيف، وهو ال حيرص على وابن
  .مناكدة األئمة الفقهاء، وخمالفة الرأي العام السائد بني اخلاصة والعامة

                                                  
)١٥٤: ٣ )١.  
)١٢٠٥٥( )٢.(  
  .٣٣٦، وخاصة ٣٤١ ـ ٣٣١: ٢ )٣(
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١٩٩ بالتفصيل منهم واحد كل إىل النسبة هذه تفنيد :الثاين املطلب

ه الناس كلهم على أن يعملوا بقوله، يف : وأمر آخر حيرص عليه حض
 أي مسألة كانت، حىت أئمة العلم، فإنه يريد منهم أن يكونوا عند قوله، ال

د أن خيضعهم يأن يكون هو عند قوهلم، فاألئمة األربعة أصحاب السنن ير
  .لقوله يف عدم العمل بالضعيف، فميز الصحيح من الضعيف يف كتبهم

الترغيب >، مث <األدب املفرد>ارتفع إىل البخاري يف كتابه و
نن البن تيمية، ولو كان ميشي على س< الكلم الطيب>، مث <والترهيب
  !!.جع إىل قوهلم وفهمهم، ال أن يلزم املتقدم واملتأخر برأيهاألئمة لر

  :ضرورة معرفة الواقع العلمي لكل إمام
إىل العلم  نظر طالب لفتألالكالم يف أزيد ووأعود إىل ما كنت فيه، 

اًأمر مهم جدهو الواقع العلمي لإلمام الذي ذلكم ، اً، وحبذر شديد جد
حنتجوتفسريه وتطبيقه،  كالمهفهممعرفته، مث  اً بكالمه، فمن املهم جد 

 ال يستطيعه أمر)  للواقع العلمي لإلمامالتقومي(بناءً على هذا الواقع، وهذا 
 منهم، حبيث إنه يكون قرأ جلّ كتاباته، وذا اًإال األئمة، أو من كان قريب

يستطيع أن يعطي القراء من بعده حكمه ) املنصف(االطالع الواسع 
  .رينوتقوميه لآلخ

 على تأول الواجبا) التقومي العلمي لإلمام(بل جعل اإلمام مسلم هذا 
 أن يعرف :إن أول ما جيب على مبتغي العلم وطالبه>: طالب العلم، فقال

  .)١(<مراتب العلماء يف العلم، ورجحان بعضهم على بعض
                                                  

، الذي اشترك يف ٧٥: ١< طبقات الفقهاء الشافعية>نقله عنه النووي يف مقدمة  )١(
ابن الصالح، والنووي، واملزي رمحهم اهللا تعاىل، ونسبت هذا الكالم إىل : تأليفه األئمة

= 
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٢٠٠ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

ما كان عليه واقع األئمة احملدثني، رجال اجلرح : نظري ذلك
، ويقارنوا  وحيفظوا أحاديث الراويعلىطلعون والتعديل، فإم ي

رواية اآلخرين، ويقولون بعد ذلك اجلهد الطويل كلمة أو لمبحفوظام 
  .كلمتني، كما هو معروف عنهم

وأقول هذا مبناسبة دراسيت ألقوال اإلمام ابن العريب يف هذه املسألة، 
ه عن اإلمام لَ، وقواًإنه كالعدم ال يوجب حكم: ه عن الضعيف قولَوخاصةً

  :إنْ صح دون أي وقفة أو لَبسأمحد ما سبق، 
لقد سجر هذا ل اإلمام احلافظ ابن حجر مالحظة على ابن العريب تصو

، فوصفه باملبالغة يف بعض ~اجلانب العلمي منه، رمحهما اهللا تعاىل
 آخر كالمه الطويل )١(<الفتح>مه، وأن املبالغة عادة له، قال ذلك يف اأحك
: قال، <فقام سعد بن معاذ األنصاري>: ى ما جاء يف حديث اإلفكعل
  .<...فقال  ،على عادته ،بالغ ابن العريب>

، وهو خيرج حديث )٢(<التلخيص احلبري>يف ~ وقال فيه كلمة أخرى
هور> ، وأنه روي من حديث علي وجابر رضي اهللا <مفتاح الصالة الطُّ

ل عن العقيلي قوله عن حديقَعنهما، ونهو أصح من حديث >: ث علي
حديث جابر أصح شيء يف هذا >:  ونقل عن ابن العريب قوله،<جابر
كذا قال، وقد عكس ذلك العقيلي، >: فعلق عليه احلافظ بقوله< الباب

                                                  
  .٤٢٠ ـ ٤١٩ص< اإلعالن بالتوبيخ>النووي تبعاً للسخاوي يف مقدمة كتابه 

)٤٧٥٠(٤٧٢:٨ )١.(  
)١٠٧١ ()٢.(  
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٢٠١ بالتفصيل منهم واحد كل إىل النسبة هذه تفنيد :الثاين املطلب

  .<وهو أقعد منه ذا الفن
  .ومثل هذه األحكام ال تقبل إال من إمام نقادة معتدل منصف

هم على  أصحاا وأحكامم كالمهذه األحكام تحفظ ليفَه: اًوأيض
ر م، رمحهم اهللا تعاىل وجزاهم عن اإلسالم خري ~ضوئها، ال ليشه ،

  .اجلزاء
  . رمحه اهللا تعاىل)٦٦٥ ـ٥٥٩( ـ اإلمام أبو شامة املقدسي ١٣

، وهو )١(<الباعث على إنكار البدع واحلوادث>واستدلَّ بقوله يف كتابه 
صيام السابع والعشرين منه، وأن يتحدث عن الصيام يف رجب، وخاصة 

) ٥٧١  ـ٤٩٩(، وذكر أن احلافظ ابن عساكر اً كصيام ستني شهرهصيام
التالف ~ ، واملنكر هنا مبعىن<فيه ثالثة أحاديث كلها منكرة >اًجملس~ أملى

 اهللا’عبد يف جملس آخر من طريق أمحد بن اً رابعاًحديث~ املطروح، مث أملى
ر، وأن احلافظ ابن عساكر ختم هذه اجلُويباري، الكذاب املشهو

  .األحاديث بأبيات من الشعر حيض فيها على مضمون تلك األحاديث
 اًكنت أود أن احلافظ مل يقل ذلك، فإن فيه تقرير>: )٢(مةمث قال أبو شا

ملا فيه من األحاديث املنكرة، فقَدره أكرب من أن حيدث عن رسول اهللا 
ُفيه على عادة ~ أنه كذب، ولكنه جرى~ رىصلى اهللا عليه وسلم حبديث ي

مجاعة من أهل احلديث، يتساهلون يف أحاديث فضائل األعمال، وهذا 
 خطأ، بل :عند احملققني من أهل احلديث، وعند علماء األصول والفقه

                                                  
  .٥٥ صفحة )١(
  .٥٦ فحة ص)٢(
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٢٠٢ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

لم، وإال دخل حتت الوعيد يف قوله صلى اهللا ينبغي أن يبين أمره إنْ ع
  .< أنه كذب، فهو أحد الكاذبنيِ~من حدث عين حبديث يرى>: عليه وسلم
إن الثقة بإمامة وأمانة أيب شامة جتعلنا نسلِّم، لكن الثقة بإمامة : وأقول

بت، فقد نبه اإلمام احلافظ السخاوي ثْ إىل )١(وأمانة ابن عساكر جتعلنا نست ،
تنبيهي السابق يف مثل  وشدة، وتنبيهي هذا ةًأن يف لسان أيب شامة حد

  .اًالعريب رمحهم اهللا مجيعحال اإلمام ابن 
إن طريقة التزام مراجعة النقول يف مصادرها : هذا أمر، وأمر آخر
 لنق من احلقائق، وأبانت عن الصواب يف الاًاألصلية كشفت كثري

 غري س اإلمالء الذي يشري إليه أبو شامةإن جمل: واألحكام، وأقول هذا هنا
  .ر اإلمام ابن عساكرمطبوع، ليتم الرجوع إليه والتأكّد من وجهة نظ

  .وأمر ثالث هو املهم هنا
رواية املوضوع، : إن كالم أيب شامة حيتمل مؤاخذته ابن عساكر على

  .وعلى العمل به وباملنكرات
عادة مجاعة من أهل احلديث >: ففي قوله: أما رواية املوضوع

يتساهلون يف أحاديث فضائل األعمال، وهذا عند احملققني من أهل 
 خطأ، بل ينبغي أن يبين أمره إن :د علماء األصول والفقهاحلديث، وعن

ملؤاخذة على الروايةا، فهذا يفيد <لمع.  
ففي مؤاخذته له على : وأما احتمال مؤاخذته له على العمل ا

                                                  
ص < اإلعالن بالتوبيخ>، وكرر كالمه يف ٤٣٦ ـ ٤٣٥: ٤< فتح املغيث> يف )١(
  .، فلينظر٤٧٦
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٢٠٣ بالتفصيل منهم واحد كل إىل سبةالن هذه تفنيد :الثاين املطلب

  .األبيات الشعرية اليت فيها احلض على العمل مبضمون تلك األحاديث
اية املطلقة، و يف الرفال مؤاخذة عليه: أما االحتمال األول: وأقول

  .غري سليم:  احملققنيدوادعاؤه أن هذا خطأ عن
فإن كان حض : وأما االحتمال الثاين، وهو مؤاخذته له على العمل ا

فنعم، وأما إن كانت : متضمناً ملا هو يف الرواية املوضوعةابن عساكر 
  .فال: مؤاخذته متضمنة للمعىن العام املستفاد من جمموع الروايات

وأكرر القول بأن األمر متوقف على الوقوف على كالم ابن عساكر 
بتمامه، ومن اخلطأ يف البحث العلمي أن يعتمد كالم اخلصم يف الرد على 

  .خصمه، إال بعد الرجوع إىل األصل، واهللا أعلم
النظر :  فيما حنن بسبيله رمحه اهللاومما يفيد يف معرفة وجهة أيب شامة

 كما نبهت إليه عند الكالم على مذهب ابن حبان بعض كتبه األخرى،يف 
، <اجلهر بالبسملة>كتابه : فمن كتبه املطبوعةوابن حزم، واخلطايب، 

الفهارس، ~ سبع مئة صفحة، سوىوعدد صفحاته تزيد قليالً على ال
على كالم  حات من الوقت، فوقع نظريموأمسكت به ونظرت فيه قدر لَ

ذكر قد ، و<أحكام القرآن>صاص يف كتابه  عن أيب بكر الرازي اجل)١(لهقَن
 يف فائدة التسمية أول الطعام، دون إسناد منه وال اًاجلصاص فيه حديث

، وهو اً وال خترجياًختريج، وكذلك مل يقف عنده أبو شامة، ال حكم
  !.، فما هو وراء ذلك؟! ال بلفظه،صحيح معناه

                                                  
  .١٨ ـ ١٧: ١، وكتاب اجلصاص ٧٠٠ صفحة )١(
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٢٠٤ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

ل فيها، لكنه ستأنس برؤيا منامية ال إشكا ي)١(موضع سابقمث هو يف 
 يذكر فيها حديثاً ، إذيذكر رؤيا منامية يف الصفحة التالية هلا، فيها إشكال

  !!.شريفاً ال يعرف له خطام وال زمام
  . ـ اإلمام ابن تيمية رمحه اهللا١٤

عرض الشيخ هلذه املسألة ـ حسبما وقفت عليه ـ يف موضعني من 
قاعدة >فرد ، وهذا ضمن كتابه امل٢٥١ ـ ٢٥٠: ١< جمموع الفتاوى>

، وعرض هلا يف موضع ٦٨ ـ ٦٥: ١٨، و<جليلة يف التوسل والوسيلة
اقتضاء الصراط >ثالث باختصار، لكن مع زيادة أمثلة، وذلك يف 

وأعلِّق < جمموع الفتاوى>، وسأنقل كالمه بتمامه من ١٣٤: ٢< املستقيم
 عليه مبا يحتاج إليه، مث أُخلِّص مراده إن شاء اهللا، على ضوء ما يف

  .الكتاب الثاين
  :أما كالمه األول فهذا نصه، قال رمحه اهللا

 ليست اليت الضعيفة األحاديث على الشريعة يف يعتمد أن جيوز ال>
 أن زواجو :العلماء من وغريه حنبل بن أمحد لكن ،)٢(حسنة وال صحيحة

                                                  
  .٢٩١ صفحة )١(
هذا أمر : ال جيوز أن يعتمد يف الشريعة إال على صحيح أو حسن:  قوله)٢(
ثبت يف الشريعة شيئاً غري : م به، لكن كلمة االعتماد تفيد معىن اإلثبات، أيمسلَّ ال ن

مبين على حديث صحيح أو حسن، والقائلون بالعمل بالضعيف يقولون من شروط 
  .أن ال يعتقد العامل به ثبوته، فافترقا: العمل به
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٢٠٥ بالتفصيل منهم واحد كل إىل النسبة هذه تفنيد :الثاين املطلب

مل إذا ،ثابت أنه يعلم مل ما األعمال فضائل يف روىي ١(كذب أنه علمي(.  
 فضله يف ويور ،شرعي بدليل مشروع أنه لمع إذا العمل أن لكوذ>
 من أحد يقل ومل ،)٢(حقاً الثواب يكون أن جاز :كذب أنه يعلم ال حديثٌ
 ومن ،ضعيف حبديث مستحباً أو واجباً الشيء جعلي أن جيوز إنه األئمة
  .)٣(اإلمجاع خالف فقد هذا قال

                                                  
مام أمحد هذا فهم منه رمحه اهللا ملذهب اإل: إذا مل يعلم أنه كذب:  قوله)١(

وغريه من األئمة القدامى، وهم مل يصرحوا به، وإن كان تطبيق مجهرة منهم موافقاً 
  .له، وسيأيت تأكيد الشيخ على هذا املعىن يف مواضع يف كالمه اآليت

جواز العمل :  وهذا فهم ثانٍ للشيخ رمحه اهللا يف املسألة، وخالصته)٢(
أما العمل بضعيف ليس له أصل شرعي بالضعيف الثابت أصلُه، ما مل يكن موضوعاً، 

أن يندرج الضعيف حتت أصل : فال، وهذا يتفق مع شرط القائلني باجلواز: ثابت
أم يروون مع الضعيف شواهد ومتابعات : معمول به، كما يتفق مع واقعهم العملي

  .، كما أكّدت عليه مراراً، وذكر له أمثلةله
 أوجب شيئاً يف الشريعة بناء على من:  هذا النفي البات مسلّم يف قوله)٣(

حديث ضعيف فقد خالف اإلمجاع، أما نفيه فيمن استحب شيئاً بناء على حديث 
م، وقد نقلت فيما سبق ص : ضعيف  عن اإلمام البخاري أنه قال عن ٦٩فهذا غري مسلَّ

هو أحوط من حديث أنس الذي : <الفخذ عورة>حديث جرهد األسلمي رضي اهللا عنه 
ر النيب صلى اهللا عليه وسلم عن فخذه، وحديث جرهد ضعفه البخاري نفسه حس: فيه

، ونقلت هناك عن احلافظ )٣٧١(< صحيحه>باالضطراب، أما حديث أنس فرواه يف 
ع < أحوط>ابن حجر تفسريه لكلمة  ح التورأن االحتياط ورع أو واجب، ورج

  .واالستحباب
تلِف املذاهب، من مستحبات معلوم ما يف األحكام الفقهية من خم: وأمر آخر

ومكروهات مبنية على أحاديث ضعيفة، ومن هنا نص النووي يف قوله املشهور الذي 
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٢٠٦ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

 لمع إذا لكن ،شرعي بدليل إال شيء محري أن جيوز ال أنه كما وهذا>
 أن جاز ،كذب أنه علمي ومل ،له الفاعل وعيد يف حديث ويور ،حترميه
 لكن ،كذب أنه علمي مل ما والترهيب الترغيب يف ىروي أن فيجوز ،يرويه
 احلديث هذا غري آخر بدليل منه بره أو فيه برغَّ اهللا أن لمع فيما

  .حاله اهول
 كذب أنه علمي مل ما منها روىي أن جيوز: )١(تكاإلسرائيليا وهذا>

                                                  
مته أكثر من مرة أنه يستحب العمل بالضعيف إذا دلّ على كراهية بعض أنواع : قد

  .والبخاري والنووي قبل ابن تيمية. البيوع أو غريها
باالستحباب أيضاً، ينظر ما تقدم ص ابن العريب، فإنه صرح : ويضاف إليهما

٢٦، ٢٣، ٧ (٥٢، ٥١، ٤٠.(  
، وينظر لزاماً )٤٠ (٥٩ابن اهلمام، كما نقلته عنه ص: وممن صرح باالستحباب

  . فما بعدها٦٨ما شرحته ص
أن األئمة : وهذا االختالف يف كالم ابن تيمية مع اآلخرين يرجع إىل ما تقدم بيانه

إذا روينا يف : صرحوا جبواز العمل بالضعيف، قالوااملتقدمني كأمحد وغريه الذين 
: احلالل واحلرام تشددنا، وإذا روينا يف الفضائل تساهلنا، وينبغي الوقوف عند قوهلم

م، أما الفضائل: احلالل واحلرام، فهذا يعين فهي ما سوامها من : املفروض واحملر
ستقر عند أن الرأي امل: ١٣٨ ـ ١٣٧ مستحبات ومكروهات، وتقدم أيضاً ص

أن األحكام التكليفية هي املفروض واحملرم، اليت فيها إجياب وإلزام : األصوليني
  .وتكليف فعالً وتركاً، أما املستحبات واملكروهات فال إلزام فيها وال كلفة

 هذا تنظري بني النتيجة احلاصلة من العمل باإلسرائيليات، والنتيجة احلاصلة )١(
فالضعيف حمتمل نسبته إىل النيب صلى اهللا : ، أما املبدأمن العمل بالضعيف، فقط

  ).إسرائيلي(ال ) حممدي(هو : عليه وسلم، أي
مث إن اإلسرائيليات هلا ثالثة أحوال يف تقسيم اإلمام ابن تيمية نفسه، كما هو 
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٢٠٧ بالتفصيل منهم واحد كل إىل النسبة هذه تفنيد :الثاين املطلب

 يف عنه هىون ،شرعنا يف به مرأَ تعاىل اهللا أن لمع امفي والترهيب للترغيب
 ال فهذا :ثبتت مل اليت اإلسرائيليات مبجرد لنا شرعاً تبِثْن أن فأما ،شرعنا
 على يعتمدون األئمة من أمثاله وال حنبل بن أمحد كان وال ،عامل يقوله
  .<الشريعة يف األحاديث هذه مثل

                                                  
إما : ، وهي<تفسريه>مشهور معروف عنه، وأخذه منه تلميذه ابن كثري يف مقدمة 

نا، أو خمالفة، أو ال موافقة وال خمالفة، فاألول والثالث موافقة ملا يف شرع
فيعرض عنه : يؤخذ ما، وأما الثاين: املوافق، وغري املوافق واملخالف ـ’ـ

  .ويهجر
 املوافق به(وهنا ذكر الشيخ املأمور( واملخالف ،)عنه أما القسم )املنهي ،

وز لنا أن نثبت به شرعاً لنا، فهذا ال جي: الثالث املذكور هنا، وهو الذي مل يثبت ـ
مل يثبت لفظه، ومل يثبت معناه وأصله، : حيتمل معنيني: مل يثبت: قوله: فيقال فيه

وعدم ثبوت لفظه ال يضر، ما دام قد ثبت أصله ومعناه، ألن أصحاب القول جبواز 
العمل بالضعيف يقولون باشتراط اندراج الضعيف حتت أصل عام يثبت به معناه، فإذا 

) احملمدية(مل جيز العمل به، فهذا أمر مشترك بني الضعاف : يكن له أصلمل 
  ).اإلسرائيلية(واألخبار 

صحيح، : ما كان أمحد وغريه يعتمدون على مثل هذه األحاديث: وقول الشيخ
 كالم ابن حجر أول ٩٨االندراج حتت أصل عام، وتقدم ص: بناء على هذا الشرط

إا مندرجة حتت : ابطة يف مرو وعسقالنعن حديث فضل املر< القول املسدد>
  .هو فضيلة املرابطة، واحلث على اجلهاد: أصل عام

فاإلسرائيليات إذا كان معناها العام موافقاً ملا يف شريعتنا جاز العمل : وعلى هذا
ا، كاحلديث الضعيف، املوافق معناه لقواعد الشريعة العامة، وسيأيت مزيد بيان 

  . شاء اهللاهلذا األمر قريباً إن
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٢٠٨ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

  :)١(<جمموع الفتاوى>وقال رمحه اهللا يف املوضع الثاين من 
 ،األسانيد يف دناشد واحلرام احلالل جاء إذا: حنبل بن أمحد قول>
 العلماء عليه ما وكذلك ،األسانيد يف تساهلنا والترهيب الترغيب جاء وإذا
 إثبات معناه ليس: الاألعم فضائل يف الضعيف باحلديث العمل من

 ،شرعي حكم االستحباب فإن ،به حيتج ال الذي باحلديث االستحباب
 األعمال من عمالً حيب أنه اهللا عن أخرب ومن ،شرعي بدليل إال يثبت فال
 أثبت لو كما ،اهللا به يأذن مل ما الدين من شرع فقد شرعي دليل غري من

 خيتلفون كما ،االستحباب يف العلماء خيتلف وهلذا ،التحرمي أو اإلجياب
  .املشروع الدين أصل هو بل ،غريه يف

 ،اهللا حيبه مما أنه ثبت قد مما العمل يكون أن: بذلك مرادهم وإمنا>
 ،والدعاء ،والتسبيح القرآن؛ كتالوة ،إمجاع أو بنص ،اهللا يكرهه مما أو

 ،واخليانة ،الكذب وكراهة ،الناس إىل واإلحسان ،والعتق ،والصدقة
 ،وثواا املستحبة األعمال بعض فضلِ يف حديث وير فإذا ،كذل وحنو

 وير إذا وأنواعه والعقاب الثواب فمقادير: وعقاا األعمال بعض وكراهةِ
 أن: مبعىن ،به والعمل روايته جازت :موضوع أنه نعلم ال حديث فيها
 أن يعلم كرجل ،العقاب ذلك ختاف أو ،الثواب ذلك ترجو النفس
 وإن ،عهفَن قصد إن فهذا ،كثرياً حباًرِ تربح أا بلغه لكن ،تربح التجارة

 باإلسرائيليات؛ والترهيب الترغيب :)٢(ذلك لُثْومِ ،هيضر مل بكذَّ

                                                  
  .٦٨ ـ ٦٥: ١٨ )١(
  .ومثالُ ذلك:  يف املطبوع)٢(
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٢٠٩ بالتفصيل منهم واحد كل إىل النسبة هذه تفنيد :الثاين املطلب

 ال مما ذلك وحنو ،العلماء ووقائع ،والعلماء السلف وكلمات ،واملنامات
 أن جيوز ولكن ،غريه وال استحبابٍ ال ،شرعي حكمٍ إثبات مبجرده جيوز
  .)١(والتخويف والترجية ،والترهيب الترغيب يف يذكر

 ،يضر وال ينفع ذلك فإن ،الشرع بأدلة قبحه أو حسنه لمع فما>
 مل ،موضوع باطل أنه لمع فما ،باطالً أو حقاً األمر نفس يف كان وسواء
 ثبتتأُ :صحيح أنه ثبت وإذا ،شيئاً يفيد ال الكذب فإن ،إليه االلتفات جيز
 ةاملضر ولعدم ،صدقه إلمكان ،وير :األمرين لماحت وإذا ،األحكام به
 يف تساهلنا والترهيب الترغيب جاء إذا: قال إمنا وأمحد ،كذبه يف

 من ثوهاحمد يكن مل وإن باألسانيد ذلك يف نروي أنا: ومعناه ،األسانيد
  .م حيتج الذين الثقات
 :ا العملُ مناإ ،األعمال فضائل يف ا يعمل: قال من قول ذلكوك>
 واالجتناب ،والذكر ،التالوة :مثل ،الصاحلة األعمال من فيها مبا العملُ
  .السيئة األعمال من فيها هرِكُ ملا

 رواه الذي احلديث يف وسلم عليه اهللا صلى النيب قول هذا ونظري>
 عن وحدثوا ،آيةً ولو عين غوابلِّ>: عمرو بن اهللا’عبد عن، )٢(البخاري

 من مقعده فليتبوأ متعمداً علي كذب ومن ،جرح وال إسرائيل بين
                                                  

وعلى هذا واقع علماء اإلسالم مجيعهم، قبل ابن تيمية، وبعده، وكتب  )١(
التراجم والسري، واملواعظ والرقائق طافحة ذا املنهج، وابن تيمية رمحه اهللا 

هه يف هذه ورمحهم تابع موافق، وليس هو الذي أباح ذلك لينسب إليه، بل توج
  .املسألة متفق مع علماء األمة مجيعهم

)٣٤٦١( )٢.(  
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٢١٠ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

 إذا>: الصحيح احلديث يف وسلم عليه اهللا صلى قوله مع ،<النار
 يف صرخ فإنه ،)١(<تكذبوهم وال قوهمتصد فال الكتاب أهل حدثكم
 يف يكن مل فلو ،وتكذيبهم تصديقهم عن هىن هذا ومع ،عنهم احلديث
 تصديقهم جاز ولو ،به وأمر فيه صرخ ملا ةٌفائد عنهم املطلق التحديث
 هصدقَ تظن مبا تنتفع فالنفوس ،تصديقهم عن ى ملا اإلخبار مبجرد

  .مواضع يف
 مثل ،وحتديداً تقديراً الضعيفةُ الفضائلِ أحاديثُ تضمنت فإذا>
 جيز مل ،معينة صفة على أو ،معينة بقراءة ،معني وقت يف صالة
 ،شرعي بدليل يثبت مل املعني لوصفا هذا استحباب ألن ،ذلك

 له كان اهللا إال إله ال: فقال السوق دخل من :فيه وير لو ما خبالف
 بني اهللا ذكر من فيه ملا مستحب السوق يف اهللا ذكر فإن ،وكذا كذا

 الغافلني يف اهللا ذاكر>: املعروف احلديث يف جاء كما ،الغافلني
  .)٢(<اليابس الشجر بني اخلضراء كالشجرة

                                                  
  .، وغريمها، بإسناد حسن١٣٦: ٤، وأمحد )٣٦٣٩( رواه أبو داود )١(
عن ) ٤٥(< جزئه>، فقد رواه احلسن بن عرفة يف ث ضعيف جداً هذا احلدي)٢(

 دينار،  بناهللا’عبدحيىي بن سليم الطائفي، عن عمران بن مسلم وعباد بن كثري، عن 
ذاكر اهللاِ يف الغافلني مثل الذي يقاتل >: عن ابن عمر رضي اهللا عنهما، مرفوعاً، بلفظ

ين، وذاكر اهللاِ يف الغافلني مثل الشجرة اخلضراء يف وسط الشجر الذي قد  عن الفار
  .<..حتات ورقُه

، والبيهقي يف ١٨١: ٦< احللية>أبو نعيم يف : ورواه من طريق ابن عرفة
< تارخيه الكبري>قال فيه البخاري يف : ، وغريمها، وعمران بن مسلم)٥٦١(< الشعب>
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٢١١ بالتفصيل منهم واحد كل إىل النسبة هذه تفنيد :الثاين لباملط

 ويف ،ثبوته عدم وال ،ثبوته يضر فال فيه املروي الثواب تقدير فأما>
 فضلٌ فيه شيء اهللا عن غهلَب من>: الترمذي رواه الذي احلديث جاء مثله
  .)١(<كذلك ذلك يكن مل وإن ،ذلك اهللا أعطاه :الفضل ذلك رجاء به فعمل

                                                  
منكر احلديث شبه ): ١٦٩١ (٦منكر احلديث، وقال أبو حامت ): ٢٨٤٢ (٦

 ٦تركوه، ونقل ابن أيب حامت ): ١٦٤٢ (٦فقال البخاري : اهول، أما عباد بن كثري
: ٢ني يف رواية الدوري تضعيفه عن أبيه وأيب زرعة وأمحد، وقال ابن مع) ٤٣٣(

  .ضعيف، فهذا حال هذا احلديث): ٣٢٩٣(ليس بشيء، و): ٣٢٩٧ (٢٩٢
 وهذا احلديث ضعيف جداً، وليس يف الترمذي كما قال، بل رواه احلسن )١(

مان، وعيسى بن ) ٦٣(بن عرفة أيضاً ا عن خالد بن حيان الرقي، عن فرات بن سلْ
رمحن، ال’عبديب كثري، عن أيب سلمة بن كثري، كالمها عن أيب رجاء، عن حيىي بن أ

من بلغه عن اهللا عز وجل شيء فيه فضل، فأخذه إمياناً به، >: عن جابر مرفوعاً بلفظ
  .<ورجاء ثوابه، أعطاه اهللا ذلك، وإن مل يكن كذلك

 من طريق ابن عرفة، وإسناده كما ذكرت، ٢٣١: ٩< تارخيه>ورواه اخلطيب يف 
أبو : ، لكن حترف عليه)٥٠١(< املوضوعات>وزي يف ومن طريقه أيضاً رواه ابن اجل

ه البياضي، فنقل عن ابن معني قوله فيه: رجاء، إىل كذاب، وعن : أيب جابر، فظن
ث عن أيب جابر البياضي بيض اهللا عينيه: متروك، وعن الشافعي: النسائي من حد.  

يف ، و)١٠٩١(< املقاصد>يف حني أن أبا رجاء هذا قال عنه السخاوي يف 
ج هذا احلديث٥٠٠ص< القول البديع> وليس هو <أبو رجاء ال يعرف>: ، وهو خير ،

، فمحرز <تاريخ بغداد> اجلزري، كما زعم يف التعليق على اهللا’عبدأبا رجاء حمرز بن 
  .، وهو هنا شيخ له، فافترقا٢٧٧: ٢٧هذا راوٍ عن فرات بن سلمان، عند املزي 

 له ترمجة، لكن دعوى كونه موضوعاً ال مل أر: وعيسى بن كثري أيضاً: قلت
تصح، وقد ذكر له السخاوي شواهد، وكلّ منها مبفرده ال يصح، لكن ال يبعد القول 

، )١٠٠٣(< خمتصر املقاصد احلسنة>كما قاله العالمة الزرقاين يف < حسن لغريه>بأنه 
= 
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٢١٢ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

 ال ،والترهيب الترغيب يف به ويعمل روىي الباب هذا أن: فاحلاصل
 فيتوقَّـ  والعقاب الثواب مقادير وهو  ـبهموج اعتقاد مث ،االستحباب يف
  .<الشرعي الدليل على

وخالصته األوىل واألخرية أن األحاديث . انتهى كالم الشيخ رمحه اهللا
  :الضعيفة اليت يعمل ا يشترط فيها

 ـ أن تكون دالة على أعمال ثبتت مشروعيتها بأدلة أخرى، ١
  .والذكر، واجتناب األعمال السيئةكالتالوة، 

 ـ وهذا العمل بالضعيف يكون على سبيل اجلواز واإلباحة، ال ٢
  .االستحباب

  . ـ وأن ال يكون ضعفه نازالً به إىل درجة املوضوع٣
اإلسرائيليات، ومنامات :  ـ وأَحلق بالضعاف اليت يعمل ا٤

  .. .الصاحلني، وكلمات السلف، ووقائع العلماء
ا األحاديث اليت تضمنت تقديراً وحتديداً، مثل صالة يف وقت  ـ أم٥

                                                  
القول : بقوال ينبغي التشدد يف احلكم عليه أو التساهل أيضاً، بناء على موقف آخر سا

  .بعدم العمل بالضعيف، أو القول بالعمل به، فكلٌّ له حبثه وأدلته
إنه عزا احلديث إىل الترمذي، وهاهنا ثالثة : وأعود إىل كالم ابن تيمية فأقول

وليس فيه، وهو ضعيف بآحاده، ال مبجموعه، : عزوه احلديث إىل الترمذي: أمور
ضعيف رجاء ثوابه، وإن مل يكن واستشهد به حلكم، هو جواز العمل باحلديث ال

ثابتاً، مع أن التوجه املعاصر رد هذا املعىن ورد احلديث واحلكم عليه بالوضع، وهو 
 من ٥٠، وص<صحيح اجلامع الصغري> من مقدمة ٥٥رمحه اهللا يرتضيه، انظر ص

  !).املعهود الواجب(، وتوبع، كما هو <ضعيف اجلامع الصغري>مقدمة 
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٢١٣ بالتفصيل منهم واحد كل إىل النسبة هذه تفنيد :الثاين املطلب

فال : معني، بقراءة معينة، وعلى صفة معينة، غري مشروعة بدليل ثابت
  .جيوز العمل بالضعيف الدالّ عليها

إن ابن تيمية معدود يف مصاف : وميكن القول بناء على هذه اخلالصة
ف ولو اشتد ضعفه، ما مل العلماء القائلني جبواز العمل باحلديث الضعي

ضعيف ثبتت : يكن موضوعاً، وإمنا خيتلف معهم ظاهراً يف أمرين، مها
مشروعيته بأدلة أخرى، وضعيف ورد يف فضيلة صالةٍ خاصة ـ مثالً ـ غري 

  .ثابتةٍ مشروعيتها بأدلة أخرى
  :وال بد من بيان وتفصيل، فأقول

 فضيلة عمل ثبتت أن يكون الضعيف داالً على:  ـ أما شرطه األول١
  .فهذا متفِق مع شرط العلماء اآلخرين، ومتفق مع واقعهم: مشروعيته

أن يندرج الضعيف حتت :  فذلك يف قوهلم:أما اتفاقه مع شرطهم
أصل عام، وال ريب أن هذا األصل ثابت يف الدين، وهذا كقول النووي 

أصول ذلك صحيحة مقررة يف الشرع، معروفة عند >: )١(الذي قدمته
من دخل السوق : ، وهذا متفق منطبق متاماً مع املثال الذي ذكره<أهله
  .ال إله إال اهللا كان له من األجر كذا وكذا: فقال

ما هو تاريخ هذا الشرط : اردلكين أقول إمتاماً للبحث العلمي 
االندراج حتت أصل عام ـ، فالذي قدمته هنا يف هذا البحث، ويف ’ـ

 أن البدر الزركشي هو الذي مجع الشروط :)٢(<التدريب>التعليق على 
                                                  

  .١٤صفحة  )١(
  .١٣٥للسيوطي ص< حتذير اخلواص> نقالً عن ٥: ٣ )٢(
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٢١٤ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

أن ال يكون يف العقائد واحلالل واحلرام، وأن يكون له : الثالثة املشهورة
أصل شاهد له، وأن ال يعتقد ثبوته حني العمل به، ونسب الشرط الثاين 

شرح >مل أجد شيئاً يف : ، وقلت<شرح اإلملام>إىل ابن دقيق العيد يف 
، وكانت فترة ما بني وفاة )١(<شرح عمدة األحكام> ، ووجدته يف<اإلملام

  .وبني كالميهما تشابه كبري يف تفريع املسألة. اإلمامني ستاً وعشرين سنة
فهذا ـ واهللا أعلم ـ سبب تأكيد الشيخ ابن تيمية على هذا املعىن، وهو 

أن يكون : أنه مل يقف على نصوص لألئمة القائلني باجلواز حيترزون ا
عيف أصل شاهد له يندرج حتته، وإال لقال بقوهلم، وذكَّر هلذا الض
  .بشرطهم

  .وذا تضيق دائرة االختالف بني الطرفني
لكن بني تناول ابن تيمية، واآلخرين لتفريع املسائل واألمثلة فرق، 
ظن اتساع دائرة اخلالف بينهما، فابن تيمية فرع املسائل  ه إليه لئال يأنب

انب هو حياربه ويناهضه، هو البدع، وهي موضوع وتناول األمثلة من ج
، وقد قال فيه بعد سردِ مجلةٍ من البدع <اقتضاء الصراط املستقيم>كتابه 

واحلديث إذا مل يعلم أنه كذب فروايته يف الفضائل أمر >: )٢(حذّر منها
، مث ذكر أموراً أخرى بعد قوله هذا، وهذه األمور التفصيلية أشار <قريب

إذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة >: أوصاف عامة، قالإليها هنا ب
                                                  

، وهو احلديث اخلامس من أحاديث )٦١( يف شرح احلديث ٢٠٢: ١ )١(
  .فضل اجلماعة ووجوا

)١٣٤: ٢ )٢.  
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٢١٥ بالتفصيل منهم واحد كل إىل النسبة هذه تفنيد :لثاينا املطلب

تقديراً وحتديداً، مثل صالة يف وقت معني، بقراءة معينة، وعلى أوصاف 
، وسأعرض بعد قليل األبواب اليت قال يف مناسبتها <معينة، مل جيز ذلك

  .هذا القول
وقد يتفق معه بعض العلماء من بعض املذاهب يف إنكار هذا األمر، 

 خيتلفون معه، فيبدو الفرق بينه وبني العلماء اآلخرين كبرياً، ويظن وقد
  .وليس كذلك! ظانٌّ أن ابن تيمية ال يرى العمل بالضعيف

 فهو متوفر يف تطبيقام :وأما اتفاقه مع واقع العلماء اآلخرين
أن علماءنا يذكرون مع : العملية، وقد كررت هذا املعىن فيما تقدم

و بعده ـ شواهد ومؤيدات كثرية له، تدل على ثبوت الضعيف ـ قبله أ
معناه، حبيث لو كانت األحاديث األخرى ضعيفة أيضاً، لكانت 

  .مبجموعها شاهدة ملعىن بعضها البعض، وأذكر مثالني على ذلك
، )٦٣(< األدب املفرد> أن اإلمام البخاري روى يف )١(تقدم: أوهلما

إن >:  رضي اهللا عنه مرفوعاًحديث ابن أيب أوىف) ٣٥(< بر الوالدين>و
، من طريق أيب إدام سليمان بن <الرمحة ال ترتل على قوم فيهم قاطع رحم

زيد احملاريب، وهو ضعيف جداً متهم، لكنه رمحه اهللا ذكر قبله يف 
، وذكر بعده أربعة أحاديث يف إمث )٦١(حديثاً برقم < األدب املفرد>

أحاديث يف ) ٣١، ٢٨، ٢٧ (<بر الوالدين>قطيعة الرحم، وذكر قبله يف 
إمث قطيعة الرحم أيضاً، وكذلك فعل األئمة الذين رووه من قبله ومن 

روى بعده ما يؤيده، وهناد بن ) ٤١٢(< الزهد>وكيع بن اجلراح يف : بعده
                                                  

  .)٥ (٨٤ صفحة )١(
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٢١٦ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

روى قبله وبعده ما يؤيده، والبيهقي يف ) ١٠٠٥(< الزهد>السري يف 
) ٣٤٣٩(< شرح السنة>روى قبله وبعده، والبغوي يف ) ٧٥٩٠(< الشعب>

< الترغيب والترهيب>التيمي األصبهاين يف سم روى قبله وبعده، وأبو القا
  .ذكر معه غريه) ٢٢٩٠(

وهذا يؤكد ما ذكرته اآلن، وكررته قبل، أم يذكرون أحاديث 
  .صحيحة ملنت سنده ضعيف جداً

 باب>: بـ< مكارم األخالق>ختم اإلمام الطرباين كتابه : واملثال الثاين
، وصدر <ليس مبؤمن من ال يأمن جاره بوائقه: قوله صلى اهللا عليه وسلم

: عن أيب شريح اخلزاعي) ٦٠١٦(حبديث البخاري ) ٢٤٥(الباب عنده 
اجلار الذي ال يأمن >: من يا رسول اهللا؟ قال: قالواثالثاً، < واهللا ال يؤمن>

اري إىل طرق وأشار البخ. <شره>: وما بوائقُه؟ قال: قالوا< جاره بوائقَه
  .أخرى له

 بن سعيد املقربي، عن اهللا’عبدمن طريق ) ٢٤٨(مث رواه الطرباين 
من طريق عثمان بن ) ٢٤٩( متهم، ورواه اهللا’عبدأبيه، عن أيب هريرة و

عطاء اخلراساين، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، 
كارة ولو جاء به هذا شديد الن: هذا خطأ، وقال ابن القطان: قال أبو حامت

إسناده ضعيف، ورفع هذا الكالم منكر، : أوثق الناس، وقال ابن رجب
ولعله من تفسري عطاء اخلراساين، كما جتد هذه األقوال يف التعليق عليه 

  .هناك
  .أسانيد ضعيفة، ملنت صحيح بذاته: فهذا من ذاك

ة وال أطيل الكالم باألمثلة، وال أُبعد عن الوقوف عند هذه املالحظ
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٢١٧ بالتفصيل منهم واحد كل إىل النسبة هذه تفنيد :الثاين املطلب

إن هذا املعىن الذي قاله، وذا املعىن الذي : يف كالم ابن تيمية، فأقول
شرحته، إنه متوفر موجود يف جلّ األحاديث الضعيفة، ال يف كلها، ويبقى 
اخلالف بني ما يقوله الشيخ، وبني ما اشتهر عن العلماء وعرف من واقعهم 

عاف، وكأن يبقى اخلالف يف عدد قليلٍ قليلٍ من الض: العملي، أقول
، <اقتضاء الصراط املستقيم>الشيخ رمحه اهللا يهدف ويشري إىل ما ذكره يف 

  .وهذا تلخيص ملا هناك، أسرده هنا لتجلية موقفه العملي
فصل أعياد الكفار : بدأ رمحه اهللا اجلزء الثاين من الكتاب املذكور بـ

: ٨٢فصل يف صوم أعياد الكفار، ويف ص:  قال٧١الكثرية، ويف ص
 عن ١٠٦يف سائر األعياد واملواسم املبتدعة، وحتدث حتته صفصل 

فصل يف األعياد الزمانية : ١٢١املواسم واألعياد احملدثة، مث قال ص
  .يوم مل تعظِّمه الشريعة: املبتدعة، وأا ثالثة أنواع

 ـ يوم جرى فيه حادثة كثامن عشر ٢.  ـ مثل أول مخيس من رجب١
 ـ يوم معظَّم شرعاً، فزاد الناس فيه على ٣). يوم غدير خم(ذي احلجة 

، ومما ١٤٨ ـ ١٢٩، وأطال فيه القول، من ص)يوم عاشوراء(املشروع 
اختاذ أيام املصائب مآمت هو من دين اجلاهلية، وذكر ما : ذكره حتته أن

أحدثه بعض الناس من البدع يف شهر رجب وشعبان، وما يفعله الناس من 
  .. .صالة التطوع مجاعة

شهر رجب أحد : ١٣٤: ٢قاله حتت البدع يف شهر رجب ومما 
األشهر احلُرم، وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان إذا 

اللهم بارك لنا يف رجب وشعبان، وبلِّغنا >: دخل شهر رجب قال
، ومل يثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف فضل رجب <رمضان
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٢١٨ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

أثورة فيه عن النيب صلى اهللا عليه  عامة األحاديث امل، بل)١(حديث آخر
وسلم كذب، واحلديث إذا مل يعلم أنه كذب فروايته يف الفضائل أمر 
قريب، أما إذا علم كذبه فال جيوز روايته إال مع بيان حاله، لقوله صلى اهللا 

من روى عين حديثاً وهو يرى أنه كذب فهو أحد >: عليه وسلم
ول من نعم روي عن بعض الس. )٢(<الكاذبني لف يف تفضيل العشر األُ

وروي غري ذلك، فاختاذه مومساً حبيث يفرد بالصوم . رجب بعض األثر
ه؟ أو  مكروه عند اإلمام أمحد وغريه، وهل اإلفراد املكروه أن يصومه كلَّ

  .)٣(<أن ال يقرن به شهراً آخر؟ فيه لألصحاب وجهان
  .رمحه اهللا) ٩١٨  ـ٨٣٠( ـ اإلمام يف املعقوالت اجلالل الدواين ١٥

، وهو بطوله يف <أُنموذج العلوم> طويالً يف مطلع كتابه اًقال كالم
                                                  

مل : مشعر بضعف احلديث عنده، لكن قوله< وىر>:  قول الشيخ أول كالمه)١(
 بن اإلمام أمحد يف اهللا’عبد رواه  مشعر بثبوته عنده، واحلديث:يثبت حديث آخر

ه، ومداره على زائدة بن أيب الرقاد، عن زياد ٢٥٩: ١< زوائد املسند> وغري ،
 منكر :)١٤٤٥ (٣< التاريخ الكبري>النمريي، عن أنس، وقال البخاري يف زائدة، يف 

أنه ذكره ضمن مسند : بن اإلمام أمحدا اهللا’عبداحلديث، ومما يشعر بضعفه عند 
  . بن عباس، مع أنه من مسند أنس بن مالكاهللا’عبد

 عن مسرة بن جندب ٩ص< صحيحه> احلديث رواه مسلم يف مقدمة )٢(
إذا علم : ، وقول الشيخ١٦١ ـ ١٦٠واملغرية بن شعبة، وانظر ما تقدم طويالً ص

: يف احلديث بفتح الياء، مبعىن< يرى> يفيد أن تضبط كلمة :كذبه فال جيوز روايته
  .يعلم

إذا تضمنت أحاديث :  يف هذا النقل عن الشيخ بيانٌ ومنوذج مما يريده بقوله)٣(
  .. .الفضائل الضعيفة تقديراً وحتديداً، مثل صالة يف وقت معني، بقراءة معينة

Click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


٢١٩ بالتفصيل منهم واحد كل إىل النسبة هذه تفنيد :الثاين املطلب

، ونقل بعض الباحثني أوله، وأنا أنقله هنا )١(للكنوي< األجوبة الفاضلة>
  .؟ فيه شاهد على ما نسب إليههل: ~لنرى

ثبت به األحكام تاتفقوا على أن احلديث الضعيف ال >: قال رمحه اهللا
ة، مث ذكروا أنه جيوز، بل يستحب العمل باألحاديث الضعيفة يف الشرعي

، <األذكار>فضائل األعمال، وممن صرح به النووي يف كتبه، ال سيما 
 ألن جواز العمل واستحبابه كالمها من األحكام اخلمسة ،وفيه إشكال

احلديث الضعيف، كان ثبوته ~ ب العمل مبقتضىحِالشرعية، فإذا است
ف، وذلك ينايف ما تقرر من عدم ثبوت األحكام باحلديث الضعي

  .<باألحاديث الضعيفة
قل، وعليه ثالث مالحظاتهذا ما ن:  
اين ـ على جاللة مقامه العلمي ـ لكنه يف : ~األوىل أن الدو

املنقوالت، ففي غري علوم شيء من املعقوالت، وإن كان له دخول يف 
  .اهللاوهذا من ناحية ال يغض من مقامه رمحه . احلديث

الصحيح  العلميالتصور ( من ضرورة )٢(وأذكّر مبا نبهت إليه قريباً
  .، حىت يستطيع التعامل واالستفادة منه على الوجه الصحيح)لكل عامل
 بقول آخر هلم، فما هو ، هلمأن هذا اعتراض على قولٍ: الثانية

اجلواب؟ وكم وكم من مواقف هلم يف أحباثهم ومناقشام على هذه 
دون، أو حون، أو يقيقون، أو يرججمعون بني القولني ويوفِّة، مث يالشاكل

                                                  
  .٥٩ ـ ٥٦ ص )١(
  .١٩٧ صفحة )٢(
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٢٢٠ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

صونخيص.!!  
 وناقشه، اًه، مث ذكر من عنده جواب ورداًأن الدواين نقل جواب: الثالثة

أن اجلواز معلوم من خارج، : وحاصل اجلواب>: وقال آخر كالمه
استحباب  معلوم من القواعد الشرعية الدالة علىاً أيضواالستحباب 

، االحتياط يف أمر الدين، فلم يثبت شيء من األحكام باحلديث الضعيف
بل أوقع احلديثُ الضعيف شبهةَ االستحباب، فصار االحتياط أن يعمل 

  .<به، واستحباب االحتياط معلوم من قواعد الشرع
العمل واستحباب نسب إليه القول بعدم جواز فهل جيوز أن ي
  !.ة؟بالضعيف مع هذه النتيج

فهؤالء مخسة عشر إماماً نسب إليهم القول بعدم جواز العمل : وبعد
باحلديث الضعيف، وتبين من خالل دراسة أقواهلم عدم صحة هذه النسبة 

الشوكاين، : مخسة )١(إليهم، وبقي من العشرين الذي ذكرت أمساءهم
وصديق خان، وأمحد شاكر، واأللباين، وطاهر اجلزائري، وتقدم الكالم 

الشوكاينَّ، فقد اختلف النقل عنه، وإال  هذه النسبة إليهم صحيحة إال أن
  . جبواز العمل بالضعيف بالشروط املعروفةختم حبثهاجلزائري، فإنه 

 هأؤكد ما قلته أول كالمي، وأقول: وبعد هذا االستعراض واالستقراء
هذا به يف ~ إنه ال يوجد نقل صحيح صريح عن إمام يقتدى: آخر كالمي

  .، واهللا أعلماًباحلديث الضعيف مطلقالعمل م الشريف، فيه منع العل
  

                                                  
  .١٦٧ صفحة )١(
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٢٢١ بالتفصيل منهم واحد كل إىل النسبة هذه تفنيد :الثاين املطلب

  
  
  

  الباب الرابع
  يف بيان مسائل أخرى تتعلق باحلديث الضعيف
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٢٢٢ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى
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٢٢٣ الضعيف باحلديث لقتتع أخرى مسائل :الرابع الباب

  مسائل أخرى تتعلق باحلديث الضعيف: الباب الرابع
  الباب الرابع

  مسائل أخرى تتعلق باحلديث الضعيف
على جلّ أنواع احلديث الكالم من بعد ما فرغ اإلمام ابن الصالح 

احلديث املقلوب، تناول الكالم على ثالث مسائل : الضعيف، ومنها
  :تتعلق باحلديث الضعيف

  . على إسناد معين له بناءًإطالق الضعف على حديثٍ :املسألة األوىل
  . به بيانُ ضعفهثَدحتحكم العمل به، وهل يلزم امل :املسألة الثانية
صيغة : ذكر ا احلديث الضعيفالصيغة اليت يي ما ه :املسألة الثالثة

  .صيغة عدم اجلزماجلزم أو 
 فهي اليت فرغت من الكالم عليها، من كل الوجوه :أما املسألة الثانية

  .إن شاء اهللا تعاىل
  . فسأتناول احلديث عنهما بعون اهللا تعاىل:أما املسألة األوىل والثالثة
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٢٢٤ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

  ى حديثٍ بناءً على إسناد معين له إطالق الضعف عل:املسألة األوىل
  املسألة األوىل

  إطالق الضعف على حديثٍ بناءً على إسناد معين له
من رأى إسناداً ضعيفاً  :ما معناههذه املسألة قال ابن الصالح عن 

، وال يطلق، فقد يكون يقيد الضعف ذا اإلسناد فعليه أن ، ماحلديثٍ
طالق احلكم على صدوره من إمامٍ له إسناد آخر صحيح، ويتوقف إ

  .معتمد
قّني: وأقول  على ق احلكمال يطلِ: األول: إن هذا الكالم ذو شِ

يقبل اإلطالق إذا صدر من : الثاين. ه باإلسناد املعيندقياحلديث، بل ي
  .إمام معتمد

وهذا فال، وحيتاج إىل تفصيل، : مسلَّم، أما الثاين: والشق األول
  .بيانه

  :ييز الباحث بني احلكم اإلجيايب، والسليبضرورة مت
حديث هذا : ناسلبية، فقول وأإجيابية، : ن األحكام يف العلوم كلهاإ

صحيح ـ مثالً ـ، أو عقد بيع صحيح عند الفقهاء، أو هذا إعراب صحيح 
وياً، فهذا حكم إجيايب، مع احتمال أن يكون لبعض احملدثني أو حنْ

حلكم، لكنه حكم إجيايب، واألحكام ويني نظر يف االفقهاء أو النح
  يف أيأي نص يفيد ذلك،اإلجيابية ميسورة جداً، تتم بالوقوف على 

  .كتاب معتمد
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٢٢٥ له معين إسناد على بناءً حديثٍ على الضعف إطالق :األوىل املسألة

هذا حكم سليب : ال يوجد، ال يعرف ـ مثالً ـ: وقولك عن حديث
  .صراحة

، أو فرد، أو عزيز: وقولك عن حديث حكم سليب ضمناً، : ضعيف
ليس ليس له إسناد آخر، أو :  ضمناًضعيف، كأنك تقول: تقولألنك حني 

: تقولأسانيد أخرى صحيحة بذاا، أو صحيحة مبجموعها، وحينما له 
: تقول عليه أن له إسناداً واحداً، ال ثاين له، وحني فرد، حكمتحديث 

  .ليس له إسناد ثالث يرفعه إىل حد الشهرة، وهكذا: تقولعزيز، فكأنك 
، وال يتيسر احلكم السليب الصريح فهذه أحكام سلبية ضمناً ال صراحة

  .أو الضمين، إال بعد عناء طويل
أن : فال ينبغي لغري اإلمام املتأهل املشهود له بأنه من أهل االستقراء

  .يصدر حكماً سلبياً على حديث ما، صراحة أو ضمناً
  . أوىلهذه مرحلة

 أن أن التتبع واالستقراء والشواهد العديدة أثبتت: واملرحلة الثانية
أطلقوا حكماً سلبياً على بعض :  هلم باالستقراء التامدبعض األئمة املشهو

األحاديث، أو بعض الرواة، وجاء التتبع واالستقراء من بعدهم فنقض 
حكمهم ونفيهم، فهم ـ بالنسبة إليهم ـ معذورون، ألم متأهلون، وما 

بلغ احلافظ إذا >: )١(رؤوا على مقام ليسوا أهالً له، كما قال السخاويجت
  .< بناء على غلبة الظن،ساغ له احلكم بالضعف.. املتأهل اجلهبذ

ال ينبغي قبول هذا : أما األمر بالنسبة إلينا، فينبغي أن نتثبت، ونقول
                                                  

  .١٥٠: ٢< فتح املغيث> يف )١(
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٢٢٦ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

النفي املطلق التام حىت يتوارد عليه عدد آخر من األئمة يؤكدون لنا هذا 
ما وقفنا عليه : بت وسبب هذا التوقف والتث،، وهذا احلكم السليبنفيال

  .من أمثلة نقِض فيها حكمهم
 وقد أكَّدت على هذا املعىن يف عدد من املناسبات، ومع عدة أمثلةٍ

  .)١(عليه
  
  

  

                                                  
< أثر احلديث الشريف>ومن ، ١١٢ ـ ١٠٥ص< دراسات الكاشف> ينظر من )١(
  .١٠٢: ٤، ٤٤٠: ٣< تدريب الراوي>، ومن التعليق على ١٨٦ ـ ١٨٢ص
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دثَ يلزم وهل به، ملالع حكم :الثانية املسألة ٢٢٧ ضعفه بيانُ به املتح

دثَ به بيانُ ضعفه: املسألة الثانية حكم العمل به، وهل يلزم املتح  
  املسألة الثانية

دثَ به بيانُ ضعفحكم العمل به، وهل ه يلزم املتح  
هو هذا الذي قدمته بالتفصيل، وفرغـت       :  وجوابه ما حكم العمل به؟   

واجلمهـرة  . اإلمجاع على جـواز العمـل بـه       : منه، واحلمد هللا، وخالصته   
منهم على استحباب العمل به، ومل خيالف فيه إال القليل، وذلك بـشروط        

  .مشهورة متفق عليها
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٢٢٨ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

   احلديث الضعيفذكر اما هي الصيغة اليت ي: املسألة الثالثة
  املسألة الثالثة

ا احلديث الضعيفما هي الصيغة اليت ي ذكر  
  صيغة اجلزم أو صيغة عدم اجلزم

 فأنقل: صيغة حكايتنا للحديث الضعيف:  وهي،هذه املسألةأما و
 إىل متامه ولو بتصرف أشري من كالم ابن الصالح أوالً، مث كلماتٍ

  .واختصار
احلديث الضعيف بغري إسناد فال تقل رواية  تدرأإذا >: قال رمحه اهللا

، ..روي: ، وإمنا تقول فيه..، وما أشبهه من األلفاظ اجلازمة..قال: فيه
قال رسول اهللا : وهكذا احلكم فيما تشك يف صحته وضعفه، وإمنا تقول

  .<صلى اهللا عليه وسلم فيما ظهر لك صحته
زمة دالة على ه بصيغة جا وحنوِأن عليك ذكر الصحيحِ: وخالصة ذلك
  .ضعفهفال، بل عليك أن تصدره بكلمة مشعرة ب: صحته، أما غريه

قبل هناك ويف هذه النتيجة واخلالصة وقفة ظاهرة مع ما تقدم منه 
جيوز التساهل يف األسانيد ورواية ما : أسطر، حني قال أول التنبيه الثاين

مييز بني ما اهتمام ببيان ضعفها، وتراه هنا يؤكد و سوى املوضوع من غري
  .روي: قال، وما سواه بـ: تعلم صحته بـ
أنه : يريد  يكون باجلمع بني قوليه يف هاتني املسألتني، فإنه:واجلواب
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٢٢٩ الضعيف احلديث ا يذكر اليت الصيغة هي ما :الثالثة املسألة

ما أالترغيب والترهيب، : ال يحتاج إىل بيان ضعف الضعيف ما دام يف بابه
 مل يكنفهو ما : روى، وروي، وحنومهاتمييز بني الإىل فيه  يحتاج الذي

يف باب الترغيب والترهيب، بأنْ كان يف األحكام مثالً، فال يذكر الصحيح 
، إال باجلزم، وال يذكر الضعيف وما مل تعلم صحته إال بصيغة غري اجلزم

وعلى هذه التفرقة جاء كالم العلماء اآلخرين، وواقعهم، وينظر ما يأيت 
  .بعد أسطر حول التزام املصطلحات العلمية

شكل عليه ر محه اهللا أنه يف آخر املسألة السادسة من مسائل لكن ي
عيف ضتستعمل يف احلديث ال>): روي(ذكر أن  )١(احلديث الصحيح

ره هلا هنا على فأفاد أا تستعمل يف الصحيح والضعيف، ، <أيضاً فقَص
  .واهللا أعلم. وقفةالضعيف وحنوه فيه 
 فادا غرييف إ) روي (مثل رمحه اهللا ألفاظاً هي ذكر: ومالحظة أخرى

 استعماهلا يف سياق اجلزم املعهودأن جاء، مع :  كلمةمنهااجلزم، 
  .، واهللا أعلم)٢(<شرح التقريب>والثبوت، كما جاء يف كالم السخاوي يف 

  :ضرورة التمييز بني املصطلحات العلمية
ويجعل : بع هذا املبحثَ بيانٌ آخر لتصحيح شائعة أخرى، هيت

خطأ كبري، ) اجلَعل(، ويف هذا  ضعف احلديث دائمة علىعالمةً< روي>
  : فأقولحيتاج بيانه إىل متهيد،

  .اعتبار زمين، وعلمي، وشخصي: إن للمصطلحات ثالثة اعتبارات
                                                  

  .٢١ صفحة )١(
  .١٧٧ صفحة)٢(
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٢٣٠ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

اصطلح املتقدمون على كذا، واصطلح املتأخرون :  كقوهلم:فالزمين
 مثل اصطالح احملدثني واألصوليني والفقهاء على :والعلمي. على كذا
 هو ما يصطلح عليه كل :والشخصي.  مثالً)السنة(لفة لكلمة معان خمت

  .إمام يف فنه، وهذا عند احملدثني كثري جداً
ترتيل كل مصطلح على زمنه، : ومن الواجب على كل باحث مراعاته

علمي كبري، وقد جير وعلمه، وصاحبه، وإمهال ذلك يوقع يف خطأ 
 جهل صاحبه بأصول  أخرى، كما أن هذا اإلمهال يدل علىوراءه أخطاء

  !. حبق العلم وجاللتههالعلم والبحث، أو على عدم اكتراث
  :وبعد فأقول

 عرف طارئ ومتأخر، وقدمت فيما هو ضعيف،< روي>استعمال إن 
 على أا تستعمل يف الصحيح والضعيف )١(قبل أسطر نص ابن الصالح

: ح ابن الصال عصريأيضاً، نعم، اصطلح على أا للضعيف خاصةً
  .، كما هو معلوم مشهور<الترغيب والترهيب>اإلمام املنذري يف كتابه 

، ومن املشهور يف حبث  احلصرئمتنا املتقدمون فال يعرفون هذاأأما 
قاته بصيغة غري < صحيحه>معلقات اإلمام البخاري يف  أنه يصدر بعض معلَّ

  مثالني)٢(<النكت>اجلزم وهي صحيحة أو حسنة، وقد ذكر احلافظ يف 
حهما على غري شرط البخاري، مث على ما هو معلَّق بغري صيغة اجلزم صح

  .ذكر مثالني حسنهما لغريمها
                                                  

  .٢١ص< مقدمته> يف )١(
  . فما بعدها٣٣٣: ١ )٢(
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٢٣١ الضعيف احلديث ا يذكر اليت الصيغة هي ما :الثالثة املسألة

فهذا أمر ظاهر بكثرة يف كالمه عقب : أما تلميذه اإلمام الترمذي
روي، وكثري منها : األحاديث، يشري إىل أحاديث الباب وغريها بكلمة

  .صحيح، ودون الصحيح
روي >: )١(قوله: يشري ا إىل ما هو صحيح) يرو(ومثال استعماله 

  .<من غري وجه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة
ضوء النيب و صفةَ  روايةُ البخاري:ا، منهةكثرياحلديث هذا روايات و

  .)٢(، ومسلم بن زيد رضي اهللا عنهاهللا’عبديث صلى اهللا عليه وسلم من حد
 اهللا عنه لصفة الوضوء، وقال أبو وكذلك روايات عثمان رضي

، <..أحاديث عثمان الصحاح كلها تدلّ على مسح الرأس أنه مرة>: )٣(داود
وي: ها بقولهرومع ذلك فقد أشار إليها الترمذي وصدر.  

نيب صلى اهللا عليه لأن ا: روي عن عائشة>: )٤( الترمذيوكذلك قال
هذا : قلت. <لى ميينهوسلم كان إذا صلى ركعيت الفجر يف بيته اضطجع ع

  .روي: ، ومع ذلك صدره بـ)٥(حديث رواه البخاري يف مواضع، ومسلم
لو رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه : ويذكر عن عائشة قالت>: )٦(وقال

                                                  
  ).٣٤( عقب )١(
  ).، والذي قبله دون رقم١٩ (٢١١: ١، ومسلم )١٩٢، ١٨٦( البخاري )٢(
  ).١٠٩( عقب احلديث )٣(
  ).٤٢٠(قب احلديث  ع)٤(
  ).١٢٢، ١٢١ (٥٠٨: ١، ومسلم )٦٢٦( البخاري يف مواضع، أوهلا )٥(
  ).٥٤٠( عقب )٦(
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٢٣٢ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

، <وسلم ما أحدث النساءُ ملنعهن املسجد، كما منعت نساء بين إسرائيل
  .)١( ، ومسلمالبخاريعنها وقوهلا هذا رواه 

روي عن >: )٢(قوله: ما هو دون الصحيحفي) روي(استعماله ال ومث
  .<النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكاناً كما يرتاد مرتالً

مل يسم، < شيخ>، وفيه )٣(داود يشري إىل حديث أيب موسى عند أيب
 بن عبيد بن ىي وفيه حي)٤(<األوسط>وحديث أيب هريرة عند الطرباين يف 

رـ أوح ى أحدمها باآلخر: ي ي؟ ـ عن أبيه، وال يعرفان، لكنه يتقوجد.  
فه بنفسه) روى(ومثال استعمال الترمذي  قوله : وهو ضعيف، ضع

، عن رحبيله عن الضحاك بن شدين بن سعد وغريشروى رِ>: )٥(رمحه اهللا
أن النيب صلى اهللا عليه >: زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن اخلطاب

  .<..وسلم توضأ مرة مرة، وليس هذا بشيء
: )٦(روي، قولهما هو شديد الضعف، صدره بكلمة آخر فيومثال 

من صلّى بعد : وقد روي عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال>
، وهو عند ابن ماجه، ويف <املغرب عشرين ركعة بىن اهللا له بيتاً يف اجلنة

                                                  
  ).١٤٤ (٣٢٩: ١، ومسلم )٨٦٩( البخاري )١(
  ).٢٠( عقب احلديث )٢(
)٣ ()٣.(  
)٣٠٦٤ ()٤.(  
  ).٤٢( عقب احلديث )٥(
  ).١٣٧٣(، وابن ماجه )٤٣٥( آخر حديث )٦(
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٢٣٣ الضعيف احلديث ا يذكر اليت الصيغة هي ما :الثالثة املسألة

بيان رمحن العطار، متروك متهم، تقدم ال’دعبإسناده أبو الورقاء فائد بن 
بر >، و<األدب املفرد> حديث البخاري يف يف الكالم على )١(حاله

  .<إن الرمحة ال ترتل على قوم فيهم قاطع رحم>: <الوالدين
واألمثلة كثرية، وهذا القدر كافٍ يف الداللة على أن األئمة املتقدمني 

  .)٢( على الضعيف)روي(على الثابت، و) روى(ال يقصرون 
  :ها هنا مالحظاتلكن :  أيضاًوأقول
روي، وما يشبهه، يقصد : ن هذا التصدير لألحاديث بلفظأ :أوالها

  .به الداللة على الضعف، فهل حيصل به املقصود؟
 أن املقصود حاصل لنسبةٍ ضئيلة من القراء والسامعني، :واجلواب

إم : لنسبة للعلماء السابقني ـ باهما اجلمهرة منهم فال، وهذا ـ كما قالوأ
كانوا يربئون ذمتهم برواية الضعاف بأسانيدها، لكن مل يعد للرواية 
باألسانيد فائدة اآلن، فكذلك أقول بالنسبة لتصدير احلديث الضعيف مبثل 

  .هذه اإلشارة، مل يعد هلا فائدة
 ها فيما هووحنوِ) وير( ال مانع من االصطالح على استعمال :ثانيها
لكن ال أُنزل هذا االصطالح كما اصطلح عليه اإلمام املنذري، ضعيف، 

مل يصطلح متقدم أو متأخر، أو معاصر، احلادث على كالم عامل آخر 
 لآلخرين ما مل ، وتقويالًاً فاحشاً فادحعلى ذلك، فإنه سيكون خطأً

وهذا وحده كافٍ لتخطئة هذا التجاوز، سوى ما يترتب عليه من ! يقولوه
                                                  

  ).٥ (٨٤ صفحة )١(
  .١٢٧ظر ما تقدم تعليقاً صوين )٢(
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٢٣٤ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

  .اء علميةأخط
ضعف < صالة التراويح>أن الشيخ ناصراً األلباين ادعى يف كتابه : منها

حديث البيهقي الذي فيه أمررضي اهللا عنه بإقامة صالة التراويح  عمر 
 أن اإلمام :)١(فيهادعى مما ، و يف حبثه كلهبعشرين ركعة، ومل يصب أبداً

 دائماً تستعمل للتضعيف، )روي(فه، بناء على أن  إليه وضعرالترمذي أشا
روي عن عمر وعلي وغريمها من أصحاب >: )٢(فنقل عن الترمذي قوله

، وأراد أيضاً يف متام كالمه أن <النيب صلى اهللا عليه وسلم عشرين ركعة
  .للتضعيف ال غري) روي(يقول اإلمام الشافعي ذا القول والفهم، وأن 

ر عن  تهما بتمامه من غَري ب السباق والسياقوهذا نص.  
 ىوباب ما جاء يف قيام شهر رمضان، ور: قال الترمذي رمحه اهللا يف

وأكثر أهل العلم على ما روي >: حتته حديث أيب ذر رضي اهللا عنه، مث قال
عن عمر وعلي وغريمها من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، عشرين 

: قال الشافعيو. ركعة، وهو قول الثوري، وابن املبارك، والشافعي
  .<وهكذا أدركت ببلدنا مبكة يصلّون عشرين ركعة

 باب :حتت< خمتصر املزين>ففي : وأما قول الشافعي رمحه اهللا
فأما قيام شهر : قال>: )٣(صالة التطوع وقيام شهر رمضان، ما نصه

فصالة املنفرد أحب إيلّ منه، ورأيتهم يقومون بتسع وثالثني، : رمضان
                                                  

  .٥٥ صفحة )١(
  ).٨٠٦( عقب احلديث )٢(
  .<األم>، من الد الثامن من كتاب ٢١ صفحة )٣(
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٢٣٥ الضعيف احلديث ا يذكر اليت الصيغة هي ما :الثالثة املسألة

وي عن عمر، وكذلك يقومون مبكة،  إيلّ عشرون،وأحبألنه ر 
  .<ويوترون بثالث

، إفادة ملن يقرأمها هل يف هذين النقلني: وأسأل القارئ الكرمي
د، و بتضعيفِ ما روي عن عمر رضي اهللا عنه؟بتجر لكن هكذا ! إشعار

ر(يكون  تالكالم، وهكذا يكون ترتيل مصطلح حادث على كالم من مل ) ب
  .)١(حيعرف هذا االصطال

إنه ال يصح أبداً ترتيل مصطلح عامل : وأؤكد وأكرر ما قلته قبل أسطر
هنا يف قول اإلمامني ) روي(إن فهم : على مصطلح عامل آخر، وأزيد عليه

الترمذي والشافعي رمحهما اهللا تعاىل، على أا للتمريض والتضعيف، فيه 
  .تقويل هلما ملعنى مل يعرف عنهما

ن فهم عبارات العلماء يف حكايام للخالف يف بعد عوفيه أيضاً 
قيل : املسألة، فهم يف حال ذكر األقوال وعدم تسمية قائليها، يقولون

وال يريدون تضعيف القول وروي كذا، روي كذا، : كذا، وقيل كذا، أو
أو الرواية، وقد يذكرون قوالً واحداً وال ينسبونه لقائل، فيقع ذكرهم له 

إال ) روي(وما محلهم على استعمال  يقصدونه، ، والغري اجلزمبصيغة 
الفهم(لكن هذا  إىل ضعفه،  تصرحيهم باسم القائل، ال اإلشارةُعدم (

                                                  
ر آخر له جتده يف كالمه على احلديث )١( تالسلسلة الضعيفة>من ) ٥٧( وب> ،

ه وانظر ما كتبت!! <شرائع متعددة> كـ بتر فيه كالم املناوي، وصور املذاهب الفقهية
  .٣١ ـ ٣٠ص< أدب االختالف يف مسائل العلم والدين>عليه يف 

ه منقوض مردود   .وكالمه هناك على هذا احلديث كلُّ
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٢٣٦ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

حيتاج صاحبه إىل تلقي العلم عن الشيوخ، وحتليل عبارات العلماء، 
  .واهللا املستعانوحتريرها، 

 إن من شأن العامل الذي يشتغل مبذاهب العلماء :ولفتة أخرى
أنه إذا رأى قوالً منسوباً إىل بعض األئمة أن يتوقف : دامواجتها
ى ساً : ، فيقول يف نفسهويتحر رمبا كان هلم دليل، فيزداد حبثاً وتلم

كما أنه هو نفسه ال مييل ف، )الرأي اآلخر(للحق واحلقيقة، احتراماً لـ 
 ينبغي أن يكون نظره للطرف اآلخر مثلَكذلك إىل اجتهاد إال بدليل، ف

ف ذلك م به، فكيف إذا كان القول املردود املضع ، هذا شعور مسلَّ
أكثر >: قال! كما جاء يف كالم الترمذي؟) أكثر أهل العلم(منسوباً إىل 

ى على احترامِ<..هل العلم على ما رويأ علماءِ، فهل يليق بعامل ترب  
رواية على ن أكثرهم اعتمدوا إ : األمة وجمتهديها أن يقولصدرِ

  !.ضعيفة؟
  إيلَّأحب: وتأمل ذكر الشافعي هلذا اخلرب وسياقه يف كالمه، فإنه قال

ألنه روي عن : ما دليلك؟ فقال له: عشرون ركعة، وكأن قائالً قال له
  .ةيعمر، فهو ساقه مساق االستدالل واحلج

، بقوله الذي نقلته عنه أول هذا )املتعامل(هذا لكن من يربط قول 
 ابتليت من صدرها األول بعلماء أشاعوا إن األمة: )١(الباب الثالث

 من  واملوضوعة، وأدت إىل مفاسد عقَدية وتشريعية،األحاديث الضعيفة
  !!.يربط هذا بذاك ال يستغرب

                                                  
  .١٥٣ صفحة )١(
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٢٣٧ الضعيف احلديث ا يذكر اليت الصيغة هي ما :الثالثة املسألة

 هل جيب على العامل أن يقرن ذكر احلديث :ثالث املالحظات
الضعيف ببيان ضعفه، كما هو الواجب عليه حال ذكره حديثاً 

؟   .موضوعاً
أنه ال جيب، أما : ومن واقعهم كالم علمائنا السابقني من وجوابه

 ضعف بيانفيقولون بوجوب : القائلون بعدم جواز العمل بالضعيف
ه أن يكون خمالفاً ملا لسقوط أيإنه يكفي : الضعيف، وقلت قبلُ قول ورد 

  .عليه السابقون
أن يكون دائماً يف توجهه العلمي : صي أخي الطالب العلمووأُ
ه العلمي والعملي جلمهور علماء املسلمني، وإياه والعمل ي مع التوج

  .وبنياتِ الطريق
ال أحد ينكر أن بيان ضعف الضعيف فيه : وإمتاماً هلذا اجلواب أقول

زيادة علم، ولكن األمر تابع فيما أرى حلكمة العامل املؤلف أو املتحدث 
ن ضعف الضعيف على الناس، فإن كان يرى احلكمة وحتقيق املراد ببيا

بين، وإن كان يرى سكوته عن بيانه أو عن العمل به، وفيه فائدة، سلوكية 
  .اجتماعية، وما إىل ذلك من وجوه اخلري، سكت عن البيان

بيان ضعف الضعيف، : وقد مجع بعض أئمتنا بني احلسنيني
، وصاحبه الدمياطي <الترغيب> عن بيانه، كاإلمام املنذري يف توالسكو

، فقد اصطلح كل منهما اصطالحاً أشار به إىل ضعف <جر الرابحاملت>يف 
ده عن صاحلديث، فطالب العلم يزداد فائدة، وغريه يعمل به، وال ي

  .العمل به، فجمعا بني زيادة العلم، والترغيب يف العمل
* * *  
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٢٣٨ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

وإمتاماً للكالم على ما جاء يف كالم ابن الصالح السابق، فسأبين ما 
  .)١(<صحيح الترغيب والترغيب>يف مقدمة حوله من التباس 
 بناء على ما قدمته ، وذلك<ال بد من التصريح بالضعف>: قال عنواناً

ال جيوز التساهل يف >: من كالم ابن الصالح الذي يقول فيه ـ باختصار ـ
األسانيد من غري اهتمام ببيان ضعفها، فيما سوى صفات اهللا، وأحكام 

ا أردت رواية الضعيف بغري إسناد فال تقل فيه إذ>:  اآلخره، وقول<الشريعة
 روي، وهكذا فيما: وما أشبهه من األلفاظ اجلازمة، وإمنا تقول< قال>

  .< وضعفهتشك يف صحته
ليس عليك بيانُ ضعف : يريد ابن الصالح بقوله األول: لكن

 هالضعيف إذا كان موضوعه يف غري العقائد واألحكام، ويريد بقول
 حديث ضعيف يف العقائد واألحكام فال )حكاية( إذا أردت: الثاين

  .تذكره بصيغة اجلزم
حكاية، للتخلّص من مشكلة : إىل قويل< رواية>وإمنا عدلت عن قوله 

  . يف زماميف زماننا، وبإسنادٍ) بغري إسناد(
يف القول ) الضعيف(يف القول الثاين، غري ) الضعيف(أن : واملهم

  .قوليهاألول، وإال لوقع التعارض بني 
إذا جاء احلالل واحلرام شددنا :  عن اإلمام أمحد قوله)٢(ل هناكقَون

يف األسانيد، وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا يف األسانيد، وفسر 
                                                  

  .٥٢ ـ ٥٠ من صفحة )١(
  .٥١ ـ ٥٠ص< صحيح الترغيب> يف مقدمة )٢(
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٢٣٩ الضعيف احلديث ا يذكر اليت الصيغة هي ما :الثالثة املسألة

 ذكرنا األحاديث بأسانيدها، وأطال الكالم :بـ< شددنا يف األسانيد>قوله 
ديث العقائد هل ذكروا أحا: يف تقريره، وغفل عن الرد عليه بسؤال

 أو أرسلوا، أو علّقوا أحاديث ،واألحكام فقط، بأسانيدها، وبتروا
 هذا فهم من مل !؟رووا األحاديث كلها بأسانيدهام أالفضائل؟ أو 

ميارس علم احلديث إال مبا ميليه عليه هواه، ويريد أن يقول اآلخرين به، 
ه األخرى، وأقوال ولِم وقف عند هذه اللفظة عن اإلمام أمحد، وترك أقوال

  !.غريه؟
وأكرر القول بأن وجوب بيان ضعف الضعيف مطلقاً يف العقائد 

، وهذا كافٍ )١(واألحكام والفضائل، قول مل ينقل عن عامل معتمد معترب
  .وانظر لزاماً املالحظة الرابعة. لسقوطه ورده

: )٢(<التدريب> قال اإلمام السيوطي رمحه اهللا يف :املالحظة الرابعة
فاذكره بصيغة اجلزم، ويقبح فيه صيغة التمريض، كما يقبح : ما الصحيحأ>

  .<يف الضعيف صيغة اجلزم
نه كاللحن يف أ: القُبح هنا علمي صناعي، أقصد>: وعلقت عليه

استعمال الكلمة اللغوية على غري ضبطها الصحيح، أو اللحن يف النطق 
علوم، مث رأيت بكلمة على غري وجهها الصحيح حنوياً، وهكذا سائر ال

                                                  
قت عليه بتأويل )٢٩ (٥٥ ـ ٥٤ إال ما قدمته عن اإلمام الذهيب ص)١( ، وعلَّّ

  .فق مع أقوال األئمة اآلخرينقوله، ليت
)٥٢٢: ٣ )٢.  
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٢٤٠ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

عند ذكر احلديث الصحيح بصيغة  )١(<النكت>اإلمام الزركشي قال يف 
، فأفاد أنه قبح <وقع ذلك يف عبارة الفقهاء، وليس مبستحسن>: التمريض

  .واهللا أعلم. <علمي ال شرعي
  
  

  

                                                  
  ).٢٣٣آخر  (٨٩٣: ٣ )١(
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٢٤١ املصادر فهرس

  
  فهرس املصادر

آداب الفقيه واملتفقه، للخطيب، حتقيق عادل العزازي، دار ابن  ـ ١
 .١٤١٧ام، األوىل، اجلوزي، الدم

أجبد العلوم، لصديق حسن خان، دار ابن حزم، بريوت، األوىل،  ـ ٢
١٤٢٣. 

أثر احلديث الشريف يف اختالف األئمة الفقهاء، حملمد عوامة، دار  ـ ٣
 .١٤٣٤اليسر، ودار املنهاج، جدة، السابعة، 

الفتاح ’األجوبة الفاضلة لألسئلة العشرة الكاملة، للكنوي، حتقيق عبد ـ ٤
 .هـ١٤٠٤مكتب املطبوعات اإلسالمية، حلب، الثانية، أبو غدة، 

اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، البن بلَبان الفارسي، حتقيق  ـ ٥
 .هـ١٤٠٨شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، األوىل، 

إحكام اإلحكام، البن دقيق العيد، حتقيق أمحد حممد شاكر، مكتبة  ـ ٦
 .هـ١٤١٤السنة، األوىل، 

القادر عطا، دار ’ن، البن العريب، حتقيق حممد عبدأحكام القرآ ـ ٧
 .هـ١٤٠٨الكتب العلمية، األوىل، 

أحكام القرآن، للجصاص، حتقيق حممد الصادق قمحاوي، دار  ـ ٨
 .١٤٠٥إحياء التراث العريب، 

الق، دار الكتب اخل’عبدغين ال’عبدأحكام القرآن، للشافعي، حتقيق  ـ ٩
 .١٤١٢العلمية، 

، البن حزم، طبعة دار الكتب العلمية، اإلحكام يف أصول األحكام ـ ١٠
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٢٤٢ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

 .١٤٠٥ ىل، األوبريوت، 

اإلحكام يف أصول األحكام، لآلمِدي، مصورة دار الكتب العلمية، ـ  ١١
 .١٤٠٣بريوت، 

اختصار علوم احلديث، البن كثري، مع تعليقات أمحد شاكر، دار ـ  ١٢
 .هـ١٣٧٠الكتب العلمية، الثانية، 

يقات أمحد شاكر، دار اختصار علوم احلديث، البن كثري، مع تعلـ  ١٣
 .هـ١٣٧٠الكتب العلمية، الثانية، 

أدب االختالف يف مسائل العلم والدين، حملمد عوامة، دار اليسر، ـ  ١٤
 .هـ١٤٣٤ودار املنهاج، جدة، اخلامسة، 

باقي، دار البشائر ال’عبداألدب املفرد، للبخاري، طبعة حممد فؤاد ـ  ١٥
 .هـ١٤٠٩اإلسالمية، بريوت، الثالثة 

 .هـ١٤٢٥، جدة، األوىل طبعة دار املنهاجووي، األذكار، للنـ  ١٦

إرشاد الفحول، للشوكاين، حتقيق شعبان حممد إمساعيل، دار ـ  ١٧
 .هـ١٤١٣الكتب العلمية، األوىل، 

إرشاد طالب احلقائق، للنووي، حتقيق نور الدين عتر، دار البشائر ـ  ١٨
 .هـ١٤١١اإلسالمية، الثانية، 

ل، حملمد ناصر األلباين، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيـ  ١٩
 .١٤٠٥املكتب اإلسالمي، بريوت، الثانية، 

الرب، حتقيق علي حممد ’االستيعاب ألمساء األصحاب، البن عبدـ  ٢٠
 .١٤١٢البجاوي، مصورة دار اجليل، بريوت، األوىل، 

اإلصابة يف متييز الصحابة، البن حجر، مصورة دار صادر لطبعة ـ  ٢١
 .هـ١٣٢٨احلفيظ، ’السلطان عبد

العزيز، ’ كتاب ابن الصالح، ملغلطاي، حتقيق ناصر عبدإصالحـ  ٢٢
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٢٤٣ املصادر فهرس

 .هـ١٤٢٨أضواء السلف، األوىل، 

، لفخر اإلسالم البزدوي، حتقيق سائد بكداش، دار أصول البزدويـ  ٢٣
 .هـ١٤٣٦البشائر اإلسالمية، ودار السراج، األوىل، 

إعالم املوقعني عن رب العاملني، البن القيم، حتقيق حممد حميي ـ  ٢٤
 .ميد، مطبعة دار السعادةاحل’عبدالدين 

اإلعالن بالتوبيخ، للسخاوي، حتقيق روزنثال، طبعة مؤسسة ـ  ٢٥
 .، ومصورة دار الكتب العلمية١٤٠٣الرسالة، الثانية، 

اقتضاء الصراط املستقيم، البن تيمية، حتقيق ناصر العقل، دار ـ  ٢٦
 .هـ١٤١٩إشبيليا، الرياض، الثانية، 

ش األندلسي، وتذييل ابن األلقاب، البن الفرضي، انتخاب ابن حبيـ  ٢٧
رافع القيسي، حتقيق حممود حنّال، دار الفاروق احلديثة، القاهرة، األوىل، 

 .هـ١٤٣٢

األم، لإلمام الشافعي، تصحيح حممد زهري النجار، مكتبة الكليات ـ  ٢٨
 .هـ١٣٨١األزهرية، القاهرة، األوىل، 

 .اختصار علوم احلديث= الباعث احلثيث ـ *   

أليب شامة املقدسي، حتقيق  بدع واحلوادث،الباعث على إنكار الـ  ٢٩
 .هـ١٣٧٤حممد فؤاد الطرابلسي، املطبعة املنريية، 

وظ الرمحن، نشر مؤسسة علوم فحتقيق حمللبزار،  ،البحر الزخارـ  ٣٠
 .هـ١٤٠٩ ،ألوىلا العلوم واحلكم، ة ومكتب،القرآن

البدر املنري، البن امللقن، حتقيق مجال حممد السيد، وآخرين، ـ  ٣١
 .هـ١٤٣٠مة، الرياض، األوىل، دار العاص

بر الوالدين، للبخاري، حتقيق بسام احلمزاوي، دار احلديث ـ  ٣٢
 .هـ١٤٣٥الكتانية، األوىل، 
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٢٤٤ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

الرب والصلة، البن املبارك، حتقيق مصطفى عثمان، دار الكتب ـ  ٣٣
 .١٤١١العلمية، بريوت، األوىل، 

 لطبعةا،  تركي، للبخاري، مصورة املكتبة اإلسالمية،التاريخ الكبريـ  ٣٤
 .هـ١٣٦١ ،حيدرآباد

تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، حتقيق بشار عواد، دار الغرب، ـ  ٣٥
 .هـ١٤٢٢األوىل، 

 بن معني، حتقيق أمحد ىيتاريخ عثمان بن سعيد الدارمي، عن حيـ  ٣٦
 .حممد نور سيف، نشر مركز البحث العلمي، مكة املكرمة

تاريخ مدينة دمشق، البن عساكر، حتقيق عمر العمروي، دار ـ  ٣٧
 .١٤١٥كر، بريوت، الف

 رواية الدوري، حتقيق أمحد حممد نور ،تاريخ حيىي بن معنيـ  ٣٨
 .هـ١٣٩٩ ، األوىل،ملكرمةامكة ، سيف، نشر جامعة أم القرى

 الصديق الغماري، طبعة اهللا’عبدتبيني العجب، البن حجر، تصحيح ـ  ٣٩
 .هـ١٣٥١واحد التازي، القاهرة، ال’عبد

طي، حتقيق حممد حتذير اخلواص من أكاذيب القصاص، للسيوـ  ٤٠
 .١٤٠٤لطفي الصباغ، املكتب اإلسالمي، بريوت، الثانية، 

حتفة األشراف مبعرفة األطراف، للمزي، حتقيق بشار عواد، دار ـ  ٤١
 .م١٩٩٩الغرب اإلسالمي، بريوت، األوىل، 

عناية بسام اجلايب، دار البشائر حتفة املودود، البن القيم، ـ  ٤٢
 .١٤٠٩اإلسالمية، األوىل، 

دار اليسر، ودار ، حممد عوامة، للسيوطي، حتقيق تدريب الراويـ  ٤٣
 .هـ١٤٣٧املنهاج، جدة، األوىل، 

دار اليسر، ودار ، حممد عوامةتدريب الراوي، للسيوطي، حتقيق ـ  ٤٤
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٢٤٥ املصادر فهرس

 .١٤٣٧املنهاج، جدة، األوىل، 

الترخيص يف اإلكرام بالقيام، للنووي، كيالين حممد خليفة، دار ـ  ٤٥
 .هـ١٤٠٩البشائر اإلسالمية، بريوت، األوىل، 

الترغيب يف فضائل األعمال، البن شاهني، حتقيق صاحل الوعيل، ـ  ٤٦
 .هـ١٤١٥دار ابن اجلوزي، الدمام، األوىل، 

الترغيب والترهيب، أليب القاسم األصبهاين، اعتىن به أمين بن ـ  ٤٧
 .هـ١٤١٤صاحل بن شعبان، دار احلديث، القاهرة، األوىل، 

مارة، مصورة الترغيب والترهيب، للمنذري، طبعة مصطفى حممد عـ  ٤٨
 .إدارة إحياء التراث اإلسالمي، قطر

دار الكتاب العريب، ، البن جزي الكليب،  لعلوم الترتيلالتسهيلـ  ٤٩
 .هـ١٣٩٣الثانية، 
تعجيل املنفعة، البن حجر العسقالين، حتقيق إكرام اهللا إمداد ـ  ٥٠

 .هـ١٤١٦احلق، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، األوىل، 

الرمحن ’نصر املروزي، حتقيق عبدتعظيم قدر الصالة، البن ـ  ٥١
 .هـ١٤٠٦الفريوائي، مكتبة الدار، املدينة املنورة، األوىل، 

 .تفسري القرآن العظيم= تفسري ابن أيب حامت ـ *   

 .تفسري القرآن العظيم= تفسري ابن كثري ـ *   

تفسري القرآن العظيم مسنداً عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ـ  ٥٢
البن أيب حامت، طبعة أسعد الطيب، توزيع مكتبة نزار والصحابة والتابعني، 

 .١٤١٩الباز، مكة املكرمة، الثانية، 

تفسري القرآن العظيم، البن كثري، حتقيق حممد إبراهيم البنا، دار ـ  ٥٣
 .١٤١٩القبلة للثقافة اإلسالمية جبدة، األوىل ـ 

تقريب التهذيب، البن حجر العسقالين، مع حاشية البصري ـ  ٥٤
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٢٤٦ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

قيق حممد عوامة، دار اليسر، الطبعة الثالثة من اإلخراج واملريغين، حت
 .١٤٣٣اجلديد، 

 .تدريب الراوي= التقريب، للنووي ـ *   

اهللا ’التقييد واإليضاح على ابن الصالح، للعراقي، حتقيق أسامة عبدـ  ٥٥
 .هـ١٤٢٥خياط، دار البشائر اإلسالمية، األوىل، 

ثاين بن عمر بن حتقيق حممد الالتلخيص احلبري، البن حجر، ـ *   
 .هـ١٤٢٨الرياض، األوىل، ، أضواء السلف، موسى

يماين الاهللا هاشم ’ عبد، مصورة طبعة البن حجر،التلخيص احلبريـ  ٥٦
 .هـ١٣٨٤لألوىل، 

 .املستدرك للحاكم= تلخيص املستدرك للذهيب ـ *   

التمييز، لإلمام مسلم، حتقيق صاحل بن أمحد ديان، دار ابن حزم، ـ  ٥٧
 .هـ١٤٣٠بريوت، األوىل، 

كشف = تنبيه األعالم على تفسري املشتبهات بني احلالل واحلرام ـ *   
 .الشبهات

اهللا الصديق، ’اق الكناين، حتقيق عبدر البن ع،ترتيه الشريعةـ  ٥٨
 مصورة دار الكتب العلمية، بريوت، الثانية، اللطيف،’الوهاب عبد’وعبد
 .هـ١٤٠١

ار صادر بريوت، ذيب التهذيب، البن حجر، املصورة األوىل بدـ  ٥٩
 .هـ١٣٢٥عن طبعة حيدر آباد الدكن باهلند، 

ذيب الكمال يف أمساء الرجال، للمزي، حتقيق بشار عواد، ـ  ٦٠
 .١٤١٣مؤسسة الرسالة، بريوت، اخلامسة، 

فتاح أبو غدة، ال’عبدتوجيه النظر، حملمد طاهر اجلزائري، اعتناء ـ  ٦١
 .هـ١٤١٦مكتب املطبوعات اإلسالمية، حلب، األوىل، 
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٢٤٧ املصادر فهرس

الرب، حتقيق مسري الزهريي، دار ’ وفضله، البن عبدمع بيان العلمجاـ  ٦٢
 .١٤١٦ابن اجلوزي، الدمام، الثانية، 

اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي، حتقيق ـ  ٦٣
 .هـ١٤١٢حممد عجاج اخلطيب، مؤسسة الرسالة، بريوت، األوىل، 

 بريوت، لطبعة اجلرح والتعديل، البن أيب حامت، مصورة دار األمم،ـ  ٦٤
 .هـ١٣٧١دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، 

اجلرح والتعديل، البن أيب حامت، مصورة دار األمم، بريوت، لطبعة ـ  ٦٥
 .١٣٧١دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، 

رمحن الفريوائي، مكتبة دار ال’عبدجزء احلسن بن عرفة، حتقيق ـ  ٦٦
 .١٤٠٦األقصى، الكويت، األوىل 

جزء حنبل بن إسحاق، حتقيق عامر حسن صربي، دار البشائر ـ  ٦٧
 .هـ١٤١٩اإلسالمية، األوىل، 

اجلهر بالبسملة، أليب شامة املقدسي، حتقيق عدنان احلموي ـ  ٦٨
 .هـ١٤٢٥الغلَيب، امع الثقايف، أبو ظيب، األوىل، 

 ابن الصديق الغماري، مجع اهللا’عبداحلاوي يف فتاوى احلافظ ـ  ٦٩
 .هـ١٤٠٢شحاته، دار األنصار، القاهرة، األوىل، إبراهيم أمحد 

كرمي اخلضري، دار املسلم، الرياض، ال’عبداحلديث الضعيف، لـ  ٧٠
 .هـ١٤١٧األوىل، 

 ، بريوت، للسيوطي، مصورة دار الكتب العلميةاخلصائص الكربى،ـ  ٧١
 .١٣٢٠لطبعة حيدرآباد الدكن 

الدعاء، للطرباين، حتقيق حممد سعيد البخاري، دار البشائر ـ  ٧٢
 .هـ١٤٠٧إلسالمية، بريوت، األوىل، ا

الدعاء، للطرباين، حتقيق حممد سعيد البخاري، دار البشائر ـ  ٧٣
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٢٤٨ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

 .هـ١٤٠٧اإلسالمية، بريوت، األوىل، 

املعطي قلعجي، دار الريان، ’دالئل النبوة، للبيهقي، طبعة عبدـ  ٧٤
 .هـ١٤٠٨القاهرة، األوىل، 

لريان، املعطي قلعجي، دار ا’دالئل النبوة، للبيهقي، طبعة عبدـ  ٧٥
 .هـ١٤٠٨القاهرة، األوىل، 

، دار القلم، بريوت، األوىل،  للذهيب،ديوان الضعفاء واملتروكنيـ  ٧٦
١٤٠٨. 

ذم الكالم وأهله، أليب إمساعيل األنصاري اهلروي، حتقيق ـ  ٧٧
 .هـ١٤١٦الرمحن الشبل، مكتبة العلوم واحلكم، األوىل، ’عبد

 سننه، رسالة اإلمام أيب داود السجستاين إىل أهل مكة يف وصفـ  ٧٨
 .هـ١٤١٧الفتاح أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية األوىل، ’حتقيق عبد

رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، لتاج الدين السبكي، طبعة ـ  ٧٩
ض، وعادل  هـ١٤١٩وجود، عامل الكتب، األوىل، امل’عبدعلي معو. 

الرقة والبكاء، البن أيب الدنيا، حتقيق حممد خري رمضان، دار ابن ـ  ٨٠
 .هـ١٤١٩األوىل، حزم، 

القادر ’روضة الطالبني، للنووي، حتقيق شعيب األرنؤوط وزميله عبدـ  ٨١
 .هـ١٤٠٥األرنؤوط، املكتب اإلسالمي، بريوت، الثانية، 

احلميد، ’روضة العقالء، البن حبان، حتقيق حممد حميي الدين عبدـ  ٨٢
 .دار الكتب العلمية، بريوت

عبدالقادر  وزميله األرنؤوط البن القيم، حتقيق شعيب ،زاد املعادـ  ٨٣
 .هـ١٤٠٧ ة،اخلامسة عشربريوت، األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، 

الزهد الكبري، للبيهقي، طبعة عامر أمحد حيدر، مؤسسة الكتب ـ  ٨٤
 .١٤٠٨الثقافية، بريوت، األوىل، 
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٢٤٩ املصادر فهرس

 .هـ١٤٠٥الزهد، البن أيب عاصم، دار الكتب العلمية، األوىل، ـ  ٨٥

ألعظمي، مصورة دار الزهد، البن املبارك، حتقيق حبيب الرمحن اـ  ٨٦
 .الكتب العلمية، بريوت

الزهد، أليب حامت الرازي، حتقيق عامر حسن صربي، دار البشائر ـ  ٨٧
 .هـ١٤٢٢اإلسالمية، األوىل، 

الزهد، أليب داود السجستاين، حتقيق ضياء احلسن، الدار السلفية، ـ  ٨٨
 .١٤١٣اهلند، األوىل، 

القاهرة، ، دار الريان، اهللا’عبدالزهد، ألمحد بن حنبل رواية ـ  ٨٩
 .١٤٠٨األوىل، 

الزهد، ألسد بن موسى، عناية بسام اجلايب، املكتب اإلسالمي، ـ  ٩٠
 .هـ١٤٢٠ودار ابن حزم، األوىل، 

الزهد، للمعاىف بن عمران املوصلي، حتقيق عامر حسن صربي، ـ  ٩١
 .هـ١٤٢٠دار البشائر اإلسالمية، بريوت، األوىل، 

، حتقيق عبدـ  ٩٢ اد بن السرييوائي،دار الرمحن الفر’الزهد، هلن
 .١٤٠٦اخللفاء، الكويت، األوىل، 

الرمحن الفريوائي، مكتبة الدار، املدينة ’الزهد، لوكيع، حتقيق عبدـ  ٩٣
 .١٤٠٤املنورة، األوىل، 

سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد، للصاحلي الشامي، حتقيق ـ  ٩٤
سالمية، القاهرة،’مصطفى عبد  الواحد، وآخرين، الس األعلى للشؤون اإلِ

 .هـ وما بعد١٣٩٢األوىل، 

سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة، حملمد ناصر األلباين، ـ  ٩٥
 .هـ١٤١٢مكتبة املعارف، الرياض، األوىل، 

 .هـ١٤١٨سنن ابن ماجه، حتقيق بشار عواد، دار اجليل، األوىل، ـ  ٩٦
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٢٥٠ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

سنن أيب داود، حتقيق حممد عوامة، دار اليسر، ودار املنهاج، ـ  ٩٧
 .هـ١٤٣١جدة، الثالثة، 

 .سنن البيهقي الكربى، مصورة دار املعارف لطبعة حيدر آباد الدكنـ  ٩٨

 .م١٩٩٨سنن الترمذي، حتقيق بشار عواد، دار الغرب، الثانية، ـ  ٩٩

الغفار البنداري وسيد كسروي ’سنن النسائي الكربى، طبعة عبد ـ ١٠٠
 .هـ١٤١١حسن، دار الكتب العلمية، بريوت، األوىل، 

لساعة وأشراطها، أليب عمرو السنن الواردة يف الفنت وغوائلها وا ـ ١٠١
الداين، حتقيق رضاء اهللا املباركفوري، دار العاصمة، الرياض، األوىل، 

 .هـ١٤١٦

، آخرينسري أعالم النبالء، للذهيب، حتقيق شعيب األرنؤوط و ـ ١٠٢
 .١٤١٠طبعة مؤسسة الرسالة، السابعة 

شأن الدعاء، للخطايب، حتقيق أمحد الدقاق، دار املأمون،  ـ ١٠٣
 .١٤٠٤دمشق، األوىل، 

شرح التفتازاين على شرح خمتصر األصول، للعضد اإلجيي، طبعة  ـ ١٠٤
 .هـ١٤٢٤حممد حسن إمساعيل، دار الكتب العلمية، األوىل، 

شرح التقريب، للسخاوي، حتقيق علي الكندري، الدار األثرية،  ـ ١٠٥
 .هـ١٤٢٩األوىل، 

شرح السنة، للبغوي، حتقيق شعيب األرنؤوط، املكتب  ـ ١٠٦
 .هـ١٤٠٣، اإلسالمي، بريوت، األوىل

 .هـ١٤١٨شرح ألفية احلديث، للعراقي، طبعة حممود ربيع، الثانية،  ـ ١٠٧

شرح الكوكب املنري يف أصول الفقه، البن النجار، حتقيق حممد  ـ ١٠٨
الزحيلي ونزيه محاد، مركز البحث العلمي، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 

 .هـ١٤٠٠
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٢٥١ املصادر فهرس

 .هـ١٣٢٥شرح املواهب اللدنية، للزرقاين، األزهرية،  ـ ١٠٩

املنهاج شرح صحيح مسلم بن = شرح صحيح مسلم للنووي  ـ *  
 .احلجاج

شرح عقود الدرر يف علوم األثر، اإلمام ابن ناصر الدين  ـ ١١٠
 .هـ١٤٣٣الدمشقي، حتقيق زكريا اجلاسم، دار النوادر، الطبعة األوىل، 

شرح عقود الدرر يف علوم األثر، اإلمام ابن ناصر الدين  ـ ١١١
 .هـ١٤٣٣ دار النوادر، الطبعة األوىل، الدمشقي، حتقيق زكريا اجلاسم،

شرح علل الترمذي، البن رجب احلنبلي، حتقيق نور الدين عتر،  ـ ١١٢
 .هـ١٣٩٨دار املالح، دمشق، األوىل، 

 .إحكام األحكام= شرح عمدة األحكام، البن دقيق العيد ـ *   

شرف أصحاب احلديث، للخطيب، حتقيق حممد سعيد خطيب  ـ ١١٣
 .م١٩٧١أوغلو، طبعة جامعة أنقرة، 

الرمحن الفريوائي، دار ’شروط األئمة، البن منده، حتقيق عبد ـ ١١٤
 .هـ١٤١٦املسلم للنشر والتوزيع، األوىل، 

احلميد، طبعة ’العلي عبد’شعب اإلميان، للبيهقي، حتقيق عبد ـ ١١٥
 .هـ١٤٢٩وزارة األوقاف القطرية، األوىل، 

، للقاضي عياض، حتقيق علي ‘الشفا بتعريف حقوق املصطفى  ـ ١١٦
 .هـ١٤٠٤دار الكتاب العريب، بريوت، البجاوي، 

الشمائل احملمدية، للترمذي، بشرح الباجوري، اعتناء حممد  ـ ١١٧
 .١٤٣٣عوامة، دار اليسر، ودار املنهاج، جدة، الثانية، 

 .اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان= صحيح ابن حبان ـ *   

صحيح ابن خزمية، اعتناء حممد مصطفى األعظمي، مكتبة  ـ ١١٨
 .١٤٣٠ض، الثالثة، األعظمي، الريا
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٢٥٢ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

 . فتح الباري =صحيح البخاريـ *   

، لأللباين، مكتبة املعارف، )املقدمة(صحيح الترغيب والترهيب  ـ ١١٩
 .هـ١٤٢١الرياض، األوىل، 

صحيح اجلامع الصغري وزيادته، لأللباين، املكتب اإلسالمي،  ـ ١٢٠
 .هـ١٤٠٨بريوت، الثالثة، 

سى البايب الباقي، طبعة عي’صحيح مسلم، طبعة حممد فؤاد عبد ـ ١٢١
 .احلليب، القاهرة

صفة اجلنة، أليب نعيم األصبهاين، طبعة علي رضا، دار املأمون،  ـ ١٢٢
 .هـ١٤١٥دمشق، الثانية، 

عطي قلعجي، دار الكتب امل’عبدالضعفاء الكبري، للعقيلي، طبعة  ـ ١٢٣
 .١٤٠٤العلمية، بريوت، األوىل 

 .هـ١٤١٩ضعيف األدب املفرد، لأللباين، دار الصديق، الرابعة،  ـ ١٢٤

، لأللباين، مكتب املعارف، )املقدمة(يف الترغيب والترهيب ضع ـ ١٢٥
 .هـ١٤٢١الرياض، األوىل، 

ضعيف اجلامع الصغري وزيادته، لأللباين، املكتب اإلسالمي،  ـ ١٢٦
 .هـ١٤٠٨بريوت، الثانية، 

ضعيف اجلامع الصغري وزيادته، لأللباين، املكتب اإلسالمي،  ـ ١٢٧
 .١٤٠٨بريوت، الثانية، 

م، حتقيق مصطفى خضر التركي، دار ابن الطب النبوي، أليب نعي ـ ١٢٨
 .م٢٠٠٦حزم، األوىل، 

طبقات الشافعية، البن الصالح والنووي واملزي، حتقيق حميي  ـ ١٢٩
 .١٤١٣الدين جنيب، دار البشائر اإلسالمية، األوىل، 
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٢٥٣ املصادر فهرس

طريق اهلجرتني، البن قيم اجلوزية، املطبعة املنريية، األوىل،  ـ ١٣٠
 .هـ١٣٥٧

 للقاضي ابن العريب، ،عارضة األحوذي بشرح سنن الترمذي ـ ١٣١
 . دار الكتب العلمية للطبعة املنرييةمصورة

العدة يف أصول الفقه، أليب يعلى الفراء، حتقيق أمحد املباركي،  ـ ١٣٢
 .هـ١٤١٤الطبعة الثالثة، 

إشراف سعد احلميد، وخالد  البن أيب حامت، ،علل احلديث ـ ١٣٣
 .هـ١٤٢٧اجلريسي، األوىل، 

عيين، مطبعة مصطفى عمدة القاري بشرح صحيح البخاري، لل ـ ١٣٤
 .هـ١٣٩٢البايب احلليب، القاهرة، األوىل، 

رمحن كوثر، دار ال’عبدعمل اليوم والليلة، البن السين، ختريج  ـ ١٣٥
 .القبلة للثقافة اإلسالمية، جدة

رمحن خلف، دار ابن ال’عبدالعيال، البن أيب الدنيا، حتقيق جنم  ـ ١٣٦
 .هـ١٤١٠القيم، الدمام، األوىل، 

حتقيق حممد العيد اخلطراوي، د الناس،  البن سي،ن األثرعيو ـ ١٣٧
، دار التراث، املدينة املنورة، ودار ابن كثري، دمشق، وحميي الدين مستو

 .١٤١٣األوىل، 

الباقي، وتصحيح ’ترقيم حممد فؤاد عبد البن حجر، ،فتح الباري ـ ١٣٨
 . للطبعة السلفية مبصر، بريوت،مصورة دار الفكرحمب الدين اخلطيب، 

 مصورة دار إحياء التراث العريب، هلمام،فتح القدير، البن ا ـ ١٣٩
 .بريوت

الفتح املبني بشرح األربعني، البن حجر اهليتمي، دار املنهاج،  ـ ١٤٠
 .هـ١٤٣٢جدة، الثالثة، 
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٢٥٤ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

فتح املغيث بشرح ألفية احلديث للعراقي، للسخاوي، حتقيق  ـ ١٤١
 آل فهيد، دار املنهاج، الرياض، الثانية، اهللا’عبدكرمي اخلضري، وحممد ال’عبد

١٤٢٨. 

الفِصل يف امللل واألهواء والنحل، البن حزم، حتقيق حممد  ـ ١٤٢
 .هـ١٤٠٢إبراهيم نصر وزميله، مكتبة عكاظ، األوىل، 

فضائل األوقات، للبيهقي، حتقيق عدنان القيسي، مكتبة املنارة،  ـ ١٤٣
 .١٤١٠مكة املكرمة، األوىل، 

وصي اهللا عباس، نشر  ، حتقيق بن حنبلمحدأل ،فضائل الصحابة ـ ١٤٤
 .هـ١٤٠٣ ، مكة املكرمة، األوىل،لقرىجامعة أم ا

احلي الكتاين، عناية إحسان عباس، دار ’فهرس الفهارس، لعبد ـ ١٤٥
 .هـ١٤٠٢الغرب اإلسالمي، بريوت، الثانية، 

الفوائد اموعة يف األحاديث املوضوعة، للشوكاين، حتقيق  ـ ١٤٦
مي اليماين، املكتب اإلسالمي، الثالثة،   .هـ١٤٠٢املعلِّ

، املعرفة ، للمناوي، مصورة دارامع الصغري شرح اجلفيض القدير ـ ١٤٧
 .١٣٩١ لطبعة مصطفى حممد، بريوت،

 .جمموع الفتاوى= قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة، البن تيمية ـ *   

حتقيق حممد البن العريب، القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس،  ـ ١٤٨
 .م١٩٩٢ ولد كرمي، طبعة دار الغرب اإلسالمي، األوىل اهللا’عبد

لتحديث، للقامسي، حتقيق مصطفى شيخ مصطفى، قواعد ا ـ ١٤٩
 .هـ١٤٢٥مؤسسة الرسالة ـ ناشرون، األوىل، 

القول البديع، للسخاوي، حتقيق حممد عوامة، دار اليسر، ودار  ـ ١٥٠
 .هـ١٤٣٢املنهاج، جدة، الثانية، 

 ، البن حجر، إدارة ترمجان السنة، الهور،ددالقول املس ـ ١٥١
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٢٥٥ املصادر فهرس

 .هـ١٤٠٢ ،بعةالرا ،باكستان

 معرفة من له رواية يف الكتب الستة، للذهيب، حتقيق الكاشف يف ـ ١٥٢
ودراسة حممد عوامة وأمحد اخلطيب، دار اليسر، ودار املنهاج، جدة، 

 .١٤٣٠الثانية، 

الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي، حتقيق أنس اخلن،  ـ ١٥٣
 .هـ١٤٣٣الرسالة العاملية، األوىل، 

لتراث، املدينة الكبائر، للذهيب، حتقيق حميي الدين مستو، دار ا ـ ١٥٤
 .هـ١٤٠٤املنورة، األوىل، 

كشف الشبهات عن املشتبهات، للشوكاين، الطبعة املنريية،  ـ ١٥٥
 .هـ١٣٥١الثانية، 

، طبعة دائرة املعارف العثمانية، حيدر  البغداديالكفاية، للخطيب ـ ١٥٦
 .هـ١٣٥٧  الدكن،آباد

الكلم الطيب، البن تيمية، ختريج حممد ناصر األلباين، املكتب  ـ ١٥٧
 .هـ١٣٩٧ي، الثانية، اإلسالم

الرحيم القشقري، ’الكىن واألمساء، ملسلم بن احلجاج، طبعة عبد ـ ١٥٨
 .١٤٠٤طبع الس العلمي باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، األوىل، 

الكىن واألمساء، ملسلم بن احلجاج، مصورة خمطوطة الظاهرية، ـ *   
 .هـ١٤٠٤إخراج مطاع الطرابيشي، دار الفكر، دمشق، األوىل، 

الفتاح أبو غدة، دار البشائر ’اعتناء عبد البن حجر، ،لسان امليزان ـ ١٥٩
 .هـ١٤٢٣اإلسالمية، بريوت، األوىل، 

لطائف املعارف، البن رجب، حتقيق ياسني السواس، دار ابن  ـ ١٦٠
 .١٤١٩كثري، دمشق، الرابعة، 

املتجر الرابح يف ثواب العمل الصاحل، للدمياطي، حتقيق حممد  ـ ١٦١
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٢٥٦ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

 .هـ١٤٠٥امللك بن دهيش، الثانية، ’ وعبد،)رحياوي(رضوان 

الفتح املبني، البن حجر = منت األربعني حديثاً النووية، للنووي ـ *   
 .اهليتمي

لقد من اهللا على املؤمنني إذْ بعث {جمالس يف تفسري قوله تعاىل  ـ ١٦٢
، البن ناصر الدين الدمشقي، حتقيق حممد عوامة، دار }...فيهم رسوالً منهم

 .هـ١٤٣١هاج، جدة، الثانية، اليسر، واملن

اروحون، البن حبان، حتقيق حممود إبراهيم زايد، دار  ـ ١٦٣
 .هـ١٣٩٦الوعي، حلب، األوىل، 

جممع الزوائد، للهيثمي، طبعة حسام الدين القدسي، األوىل،  ـ ١٦٤
 .هـ١٣٥٢

الرمحن بن قاسم وولده ’جمموع الفتاوى، البن تيمية، مجع عبد ـ ١٦٥
 .١٣٩٨حممد، الثانية، 

رح املهذب، للنووي، مصورة دار الفكر للطبعة اموع ش ـ ١٦٦
 .املنريية

حماسن االصطالح على مقدمة ابن الصالح، للبلقيين، حتقيق  ـ ١٦٧
 .الرمحن، دار املعارف، مصر، الثانية’عائشة عبد

،  للطبعة املنريية الفكر، بريوت، البن حزم، مصورة دار،ىاحمللَّ ـ ١٦٨
 .هـ١٣٤٧ حتقيق أمحد حممد شاكر،

 .األم، للشافعي= ين لكتاب األم خمتصر املزـ *   

ق التركماين، احل’عبدخمتصر طوق احلمامة، البن حزم، حتقيق  ـ ١٦٩
 .هـ١٤٢٣دار ابن حزم، األوىل، 

دار ، حممد عوامةاملدخل إىل السنن الكربى، للبيهقي، حتقيق  ـ ١٧٠
 .هـ١٤٣٧اليسر، ودار املنهاج، جدة، األوىل 
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٢٥٧ املصادر فهرس

ي، دار اإلمام املدخل إىل الصحيح، للحاكم، حتقيق ربيع املدخل ـ ١٧١
 .هـ١٤٣٠أمحد، القاهرة األوىل، 

ي الكتاين، حتقيق خالد احل’عبداملدخل إىل كتاب الشفا، ل ـ ١٧٢
 .هـ١٤٣٦السباعي، دار احلديث الكتانية، األوىل، 

املدخل إىل معرفة كتاب اإلكليل، للحاكم النيسابوري، حتقيق  ـ ١٧٣
 .هـ١٤٢٣أمحد فارس السلوم، دار ابن حزم، الطبعة األوىل، 

اهللا القوجاين، مؤسسة   البن أيب حامت، حتقيق شكر،راسيلامل ـ ١٧٤
 .هـ١٤٠٢ ، بريوت، الثانية،الرسالة

 أليب داود، حتقيق شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ،املراسيل ـ ١٧٥
 .هـ١٤٠٨ ،األوىلبريوت، 

املسالك شرح موطأ مالك، البن العريب، حتقيق حممد  ـ ١٧٦
 . هـ١٤٢٨المي، األوىل، السليماين، وعائشة السليماين، دار الغرب اإلس

مساوئ األخالق ومذمومها، للخرائطي، حتقيق مصطفى الشليب،  ـ ١٧٧
 .هـ١٤١٢مكتبة السوادي، جدة، األوىل، 

 ألبيه اإلمام أمحد، حتقيق علي سليمان مهنا، اهللا’عبدمسائل  ـ ١٧٨
 .١٤٠٦مكتبة الدار، املدينة املنورة، األوىل 

، دار الكتب القادر عطا’املستدرك، للحاكم، طبعة مصطفى عبد ـ ١٧٩
 .هـ١٤٢٢العلمية، الثانية، 

، ١٣٨٩مسند أمحد بن حنبل، مصورة دار صادر، بريوت،  ـ ١٨٠
 .للطبعة امليمنية

 .البحر الزخار= مسند البزار ـ *   

ايد، مؤسسة ’مسند الشهاب، للقضاعي، تصحيح محدي عبد ـ ١٨١
 .هـ١٤٠٥الرسالة، بريوت، األوىل، 
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٢٥٨ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

دة يف أصول الفقه آلل تيمية، حت ـ ١٨٢ قيق حممد حميي الدين املسو
 .ميد، مطبعة املديناحل’عبد

املصنف، أليب بكر بن أيب شيبة، حتقيق حممد عوامة، دار القبلة  ـ ١٨٣
 .هـ١٤٢٧للثقافة اإلسالمية، جدة، األوىل، 

املصنف، أليب بكر بن أيب شيبة، حتقيق حممد عوامة، دار القبلة  ـ ١٨٤
 .هـ١٤٢٧للثقافة اإلسالمية، جدة، األوىل، 

، حتقيق حبيب الرمحن  الصنعاينرزاقال’عبد ل،املصنف ـ ١٨٥
 .١٤٠٣األعظمي، مصورة املكتب اإلسالمي، الثانية 

املكتبة  شرح الترمذي، حملمد يوسف البنوري، ،معارف السنن ـ ١٨٦
 . كراتشيالبنورية،

معامل السنن، للخطايب، حتقيق حممد راغب الطباخ، مصورة  ـ ١٨٧
 .هـ١٤٠١طبعة املكتبة العلمية، حبلب، الثانية، 

م األوسط، للطرباين، حتقيق طارق عوض اهللا، املعج ـ ١٨٨
 .هـ١٤١٥احملسن احلسيين، دار احلرمني، القاهرة، ’وعبد

وزارة ايد، ’ محدي عبد تصحيح للطرباين،،املعجم الكبري ـ ١٨٩
 .األوقاف والشئون الدينية، العراق، الثانية

 البن معني، رواية ابن حمرز، حتقيق حممد كامل ،معرفة الرجال ـ ١٩٠
 .هـ١٤٠٥ ،دمشق، ئه، من مطبوعات جممع اللغة العربيةالقصار وزمال

 للذهيب، حتقيق نور الدين عتر، مصورة دولة ،املغين يف الضعفاء ـ ١٩١
 .قطر

املغين، البن قدامة، مصورة دار الكتب العلمية، بريوت، لطبعة  ـ ١٩٢
 .حممد رشيد رضا، القاهرة
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٢٥٩ املصادر فهرس

،  الغمارياهللا الصديق’ للسخاوي، حتقيق عبد،املقاصد احلسنة ـ ١٩٣
 .هـ١٤٠٦، بريوت، اهلجرة ة دارمصور

 .هـ١٣٧٣مقاالت الكوثري، للكوثري، مطبعة األنوار، القاهرة،  ـ ١٩٤

الفتاح أبو غدة، ضمن مخس رسائل ’مقدمة التمهيد، حتقيق عبد ـ ١٩٥
 .يف علوم احلديث

مقدمة علوم احلديث، البن الصالح، حتقيق نور الدين عتر،  ـ ١٩٦
 .١٣٨٦مطبعة األصيل، حلب، األوىل، 

 ومعاليها، للخرائطي، حتقيق سعاد اخلندقاوي، مكارم األخالق ـ ١٩٧
 .هـ١٤١١مطبعة املدين، القاهرة، األوىل، 

مكارم األخالق، للطرباين، حتقيق حممد مصطفى، دار البشائر  ـ ١٩٨
 .هـ١٤٣٤اإلسالمية، األوىل، 

ملخص إبطال القياس، البن حزم، حتقيق سعيد األفغاين،  ـ ١٩٩
 .هـ١٣٧٩دمشق، 

إحياء جلنة  للذهيب، نشر ،يهأيب حنيفة وصاحباإلمام مناقب  ـ ٢٠٠
 . األفغاين والكوثريءاملعارف النعمانية، حتقيق الشيخ أيب الوفا

املنتخب يف علوم احلديث، البن التركماين، حتقيق عواد  ـ ٢٠١
 .هـ١٤٢٩اخللف، دار البشائر اإلسالمية، األوىل، 

املنتخب من كتاب الزهد والرقائق، للخطيب، حتقيق عامر حسن  ـ ٢٠٢
 .هـ١٤٢٠ر اإلسالمية، األوىل، صربي، دار البشائ

املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، للنووي، املطبعة  ـ ٢٠٣
 .املصرية، الثالثة
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٢٦٠ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

املهذَّب يف اختصار السنن الكبري، للذهيب، تصحيح مجاعة  ـ ٢٠٤
 .١٤٢٢بإشراف ياسر إبراهيم، دار الوطن، الرياض، األوىل، 

املواهب اللدنية، للقسطالين، حتقيق صاحل أمحد الشامي،  ـ ٢٠٥
 .هـ١٤١٢ملكتب اإلسالمي، األوىل، ا

املوضوعات، البن اجلوزي، حتقيق نور الدين شكري بوياجيالر،  ـ ٢٠٦
 .هـ١٤١٨مكتبة أضواء السلف بالرياض، األوىل 

الباقي، طبعة عيسى ’املوطأ، لإلمام مالك، طبعة حممد فؤاد عبد ـ ٢٠٧
 .البايب احلليب، القاهرة

رضوان ميزان االعتدال يف نقد الرجال، للذهيب، حتقيق  ـ ٢٠٨
 .١٤٣٠العرقسوسي وآخرين، الرسالة العاملية، األوىل، 

 .نزل األبرار، لصديق حسن خان، الثانية، مصورة دار املعرفة ـ ٢٠٩

نصب الراية ألحاديث اهلداية، للزيلعي، تصحيح حممد عوامة،  ـ ٢١٠
، تصوير لطبعة دار ١٤١٨دار القبلة للثقافة اإلسالمية، جدة، األوىل، 

 .هـ١٣٥٧املأمون، القاهرة، 

النكت الوفية مبا يف شرح األلفية، للبقاعي، عناية ماهر ياسني  ـ ٢١١
 .هـ١٤٢٨الفحل، مكتبة الرشد، األوىل، 

النكت على ابن الصالح، البن حجر، حتقيق ربيع املدخلي،  ـ ٢١٢
 .هـ١٤٠٤نشرة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، األوىل، 

النكت على ابن الصالح، للزركشي، حتقيق زين العابدين  ـ ٢١٣
 .هـ١٤٢٩بالفريج، أضواء السلف، الطبعة الثانية، 

 .١٣٧١نيل األوطار، للشوكاين، مصطفى البايب احلليب  ـ ٢١٤
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٢٦١ املصادر فهرس

 .فتح الباري= ، البن حجر هدى الساريـ *   

هدية العارفني، إلمساعيل باشا البغدادي، مصورة دار الفكر،  ـ ٢١٥
١٤١٠. 

الوابل الصيب من الكلم الطيب، البن القيم، تعليق إبراهيم  ـ ٢١٦
 .وز، دار الكتب العلمية، بريوتالعج

وبل الغمام، للشوكاين، تصحيح حممد صبحي حالق، األوىل،  ـ ٢١٧
 .هـ١٤١٦
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٢٦٢ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

  
  فهرس املوضوعات 

  ٥...........................................املقدمة، وفيها خطة البحث بالتفصيل
  ٩.................................................................أمهية هذا البحث

  ١١...................................منوذجان متباينان يف حكم العمل بالضعيف
  ١٣.........................................................أمهية اإلسناد يف الدين
  ١٤................................نادية، والنكارة املتنيةالكالم على النكارة اإلس

  ١٦.....مردود، مث تسويغهم العمل به أحياناً: وجه قوهلم عن احلديث الضعيف
احلديث املوضوع شر األحاديث الضعيفة، والفوائد : قول ابن الصالح
  ١٨.................................................................املستخلصة منه

خبالف األحاديث الضعيفة اليت حيتمل صدقها يف : توضيح قول ابن الصالح
  ٢١...........................................................................الباطن

رى>: ضبط كلمة ُ٢٢.......................................بفتح الياء أو بضمها< ي  
  ٢٣.احلديث إذا مل يعلم أنه كذب فروايته يف الفضائل أمر قريب: قول ابن تيمية

  ٢٥......رأي احلافظ يف االحتمال الذي ذكره ابن الصالح ليكون احتماالً معترباً
االحتمال الباطن الذي أشار إليه ابن الصالح حيتمل شديد الضعف، ومتوسطه، 

  ٢٦...........................................................................وقريبه
إن احلديث الضعيف إمنا يفيد : نقض ما جاء يف مقدمة ضعيف اجلامع الصغري

  ٢٧..................................................................الظن املرجوح
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٢٦٣ املوضوعات فهرس

  ٢٩......................احلديث الضعيف نظرياً: الباب األول
  ٣١...................احلديث الضعيف وأقسامه: املبحث األول
  ٣١....................................تعريف احلديث الضعيف: املطلب األول

أقسام احلديث الضعيف يف ضوء جممل ألفاظ اجلرح : املطلب الثاين
  ٣٢........................................................................التعديلو

  ٣٣.........األقوال يف صحة العمل باحلديث الضعيف: املبحث الثاين
  ٣٣........................ما هو األمر املسوغ للعمل بالضعيف: املطلب األول
  ٣٤..أقوال األئمة املتقدمني فمن بعدهم يف صحة العمل بالضعيف: املطلب الثاين

  ٣٤...........................سفيان الثوري، وابن املبارك، وابن مهدي: األئمة
  ٣٦ ـ ٣٥............، وابن معني، وأمحد، وخالصة مذهبهابن عيينة: واألئمة

  ٣٨.......اإلمام أمحد، وابن املديين يكرهان التهاون باحلديث وإن كان ضعيفاً
  ٣٩.ابن عقيل والربداين ومناقشة ذلك: نقل ابن العريب عن شيخي مذهب أمحد

  ٤٠.......<صحيحه>اإلمام البخاري وإشارته إىل استحباب العمل بالضعيف يف 
  ٤١............................................... زرعة الرازياإلمام مسلم، وأبو

  ٤٣ ـ ٤٢.<اخلراج بالضمان>: اإلمام أبو داود، وأبو حامت الرازي وقوله عن حديث
وقول ابن < اجلمعة على من آواه الليل إىل أهله>: أبو عيسى الترمذي وحديث

  ٤٤..................................................................رجب يف ذلك
البزار والنسائي، وابن خزمية، وابن أيب حامت الرازي، وأيب زكريا : أقوال األئمة

  ٤٦ ـ ٤٥...................................................................العنربي
  ٤٧.................................<إن لكل شيء شرفاً>: اإلمام احلاكم وحديث

  ٤٩ ـ ٤٨..............................ابن حزم، والبيهقي، واخلطيب البغدادي

Click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


٢٦٤ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

  ٤٩............ورب حديث ضعيف اإلسناد صحيح املعىن: ابن عبد الرب وقوله
  ٥١........................قول ابن العريب يف عارضة األحوذي، ومراقي الزلفى

  ٥٢............................................ابن الصالح، واملنذري، والنووي
  ٥٣...........وما كان ضعيفاً ال يدخل يف حيز املوضوع: قولهابن دقيق العيد و

  ٥٣......................................................ابن تيمية، وتفصيل مذهبه
  ٥٤.......................<الضعفاء واملتروكون>الذهيب وما قاله يف خامتة كتابه 

ابن التركماين، وابن قيم اجلوزية، ومغلطاي، وابن كثري، : أقوال األئمة
  ٥٦ ـ ٥٥................................................................والزركشي

  ٥٧.......................بلقيينابن رجب احلنبلي، والزين العراقي، والسراج ال
  ٥٨...................<القول املسدد>ابن ناصر الدين الدمشقي، وابن حجر يف 

  ٦٠ ـ ٥٩........ابن اهلمام، والسخاوي، والسيوطي، والزرقاين: أقوال األئمة
يضاف إضافة عامة كالم العلماء الذين كتبوا يف الزهد والرقائق والورع 

  ٦١................................................واحملاسبة واألخالق اإلسالمية
  ٦٣..............القرآن الكرمي على هذا املنوالكتب الدعاء واألدعية، وفضائل 

  ٦٤....للدمياطي على هذا املنوال< املتجر الرابح>للبيهقي و< شعب اإلميان>كتاب 
  ٦٥...................توضيح مقصد العلماء الذين جتنبوا ذكر الضعاف يف كتبهم

  ٦٨................حكم العمل باحلديث الضعيف: املبحث الثالث
  ٦٨...تحباب كالبخاريبعضهم صرح باالس: أقوال العلماء املتقدمة على ثالثة زمر

  ٦٩....................................وبعضهم مل يصرح بشيء كابن معني وغريه
  ٧٠.............................وبعضهم جاء يف كالمه ما يستفاد منه االستحباب

  ٧١....................الواقع العملي التطبيقي عند األئمة الفقهاء
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٢٦٥ املوضوعات فهرس

ما ذكره من عدم العمل بالضعيف : قول الزركشي يف النكت على ابن الصالح
  ٧١.....................................................................يف األحكام

  ٧٣....وقد بلغت مثانيةاحلديث الضعيف، شروط العمل ب: املبحث الرابع
  ٧٤.........................................من املسئول عن تطبيق هذه الشروط؟

جيوز ـ رواية ما سوى املوضوع ـ من غري اهتمام ببيان : قول ابن الصالح
  ٧٥..........................................................................ضعفها

  ٧٦...................................................من هو اجلامع هلذه الشروط
  ٧٧...................... كونه يف الفضائل:أوهلا. اخلمسة األُولشرح الشروط 
  ٧٨...........................................اًأن ال يكون موضوع: الشرط الثاين
  ٨٠.............................................. أن ال يشتد ضعفه:الشرط الثالث

ابن : واقع كثري من املتقدمني واملتأخرين على خالف الشرط الثالث، منهم
  ٨٠.......................................املبارك، واملعاىف بن عمران املوصلي

  ٨١...............................................اإلمام أمحد وتطبيقه هلذا الشرط
  ٨٣............................................<الفنت>اإلمام نعيم بن محاد وكتابه 

  ٨٤...................زيد احملاريباإلمام البخاري وحديث أيب إدام سليمان بن 
  ٨٥..................اإلمام احلافظ حنبل بن إسحاق الشيباين، واإلمام ابن ماجه

  ٨٥........................................أبو بكر بن أيب الدنيا وأجزاؤه احلديثية
  ٨٦..........................<تعظيم قدر الصالة>حممد بن نصر املروزي وكتابه 

  ٨٦........................ضعيف جداً: أبو عمرو البزار وقوله عن احلَكَم األيلي
بعض ما اشتد ضعفه، وهي يف < صحيحه>أبو بكر ابن خزمية وروايته يف 

  ٨٧...............................................................اآلداب والفضائل
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٢٦٦ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى
  ٨٩.........................<مكارم األخالق ومعاليها>أبو بكر اخلرائطي صاحب 
  ٨٩............................................<الدعاء>أبو القاسم الطرباين وكتابه 
  ٩٠.................................<عمل اليوم والليلة>أبو بكر ابن السين وكتابه 

  ٩٠................<الترغيب يف فضائل األعمال>ابن شاهني شيخ العراق وكتابه 
  ٩٠.............<حلية األولياء>كم، وأبو نعيم األصبهاين وكتابه أبو عبد اهللا احلا

  ٩١.......................<السنن الواردة يف الفنت وغوائلها>اإلمام الداين وكتابه 
  ٩١...........................................البيهقي وواقع كتبه العملية والتربوية

  ٩١......<آداب الفقيه واملتفقه>، و<اجلامع ألخالق الراوي>اخلطيب يف كتابيه 
  ٩٢........................................وغريه< جامع بيان العلم>ابن عبد الرب و

  ٩٤..................................أبو القاسم التيمي األصبهاين، وابن اجلوزي
  ٩٥........ابن الصالح، واملنذري، والنووي، وابن دقيق العيد على هذا النسق

  ٩٥......................................................<الكلم الطيب>ابن تيمية و
اجلنة حتت أقدام >، وفيه الكالم على حديث <الكبائر>اإلمام الذهيب وكتابه 

  ٩٦.......................................................................<األمهات
  ٩٨.<لطائف املعارف>احلنبلي وكتابه ابن قيم اجلوزية، وابن كثري، وابن رجب 

العراقي، والبلقيين، وابن ناصر الدين مع ابن الصالح أيضاً على استثناء 
  ٩٩.........................................................املوضوع من الضعيف

  ١٠٠....................................<القول املسدد>احلافظ ابن حجر وكتابه 
الكمال ابن اهلمام، والسخاوي، واجلالل السيوطي، والزرقاين وتطبيقام 

  ١٠٢ ـ ١٠١................................................................العملية
على حديث العباس يف مناغاة النيب صلى اهللا عليه وسلم القمر وهو يف الكالم 
  ١٠٢..........................................................................املهد
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٢٦٧ املوضوعات فهرس

  ١٠٤.............تنبيهان خيتصان جبمع هذه اجلمهرة من القائمني ذا املذهب
أن يكون هلذا احلديث الضعيف أصل يندرج حتته، وبعض : الشرط الرابع

  ١٠٥ ـ ١٠٤.....................................................األمثلة على ذلك
  ١٠٦...........................ل به ثبوتهأن ال يعتقد عند العم: الشرط اخلامس
  ١٠٧....................أن ال يشهر العامل به عمله بني الناس: الشرط السادس

  ١٠٧........وتوضيح ذلك< تبيني العجب>هذا الشرط شرطه احلافظ يف مقدمة 
  ١٠٩.............أن ال يعتقد العامل به سنيته، وهو قول غريب: الشرط السابع
أن ال خيالف هذا الضعيف حديثاً صحيحاً مع توضيح نوع : الشرط الثامن

  ١١٠......................................................................خالفةامل
  ١١٣....................احلديث الضعيف تطبيقياً: الباب الثاين

  ١١٥........... الضعيف وتطبيقات األئمة لهاحلديث: املبحث األول
  ١١٥...بعض التنبيهات على تطبيقات العلماء يف ذكر األحاديث الضعيفة يف كتبهم

  ١١٦..وحديث هند بن أيب هالة يف حلية النيب صلى اهللا عليه وسلم< الشفا>كتاب 
، ومثله <الزهد والرقائق>أوهلم ابن املبارك يف كتابه : علماء يف كتبهمتطبيقات ال

  ١١٨........املعاىف بن عمران املوصلي، ووكيع بن اجلراح، وأسد بن موسى
، وهناد بن السري، وأبو داود السجستاين، وأبو <الزهد>أمحد بن حنبل وكتابه 

  ١١٩........................................حامت الرازي، وابن أيب عاصم النبيل
  ١٢٠................ال كتب الدعاء لغريهم من العلماءالبيهقي، واخلطيب، وح

  ١٢٢..........احلديث الضعيف املعمول به وجماالته: املبحث الثاين
  ١٢٢.......................ما هو احلديث الضعيف املعمول به: املطلب األول
  ١٢٤.........................جماالت العمل باحلديث الضعيف: املطلب الثاين
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٢٦٨ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

الترجيح بني قولني أو احتمالني أو : من جماالت العمل باحلديث الضعيف
  ١٢٤............................................لنص شرعي، وأمثلة ذلكفهمني 

: ملثل هذه املقاصد يذكر أئمتنا بعض األحاديث الضعيفة يف كتب السنن
  ١٢٨................................................................األربعة وغريها

  ١٢٩.............احلديث املوقوف لفظاً وحكماً: من جماالت العمل بالضعيف
  ١٣٠......................وكذلك مقادير الثواب والعقاب وأنواعه عند ابن تيمية

  ١٣٣. جيوز العمل باحلديث الضعيف مطلقاًال: تفنيد الدعوى القائلة: الباب الثالث
  ١٣٥... وجهة نظرهبيانمن رد العمل باحلديث الضعيف مطلقاً، و: املبحث األول
  ١٣٥.........من نسب إليه رد العمل باحلديث الضعيف مطلقاً: املطلب األول

منهم بكالم واضح، ومنهم بكالم له : من نسب إليهم هذا القول على زمرتني
  ١٣٥.................................................................موهم غري بني

  ١٣٨.................................نقل وجهة نظرهم وتفنيدها: ملطلب الثاينا
الشوكاين أول املتكلمني بكالم وثيق الصلة بذلك، مناقشته واجلواب عن كالمه 

  ١٣٨......................................................<الفوائد اموعة>يف 
فة وإلزام، وينظر كالم الشيخ عبد اهللا  املراد باألحكام التكليفية ما فيها كُلْ

  ١٣٩.......................................................................الصديق
  ١٤٢.................ومناقشته واجلواب عنه< إرشاد الفحول>قول الشوكاين يف 

  ١٤٣.........، نقل قوله مناقشته<نيل األوطار>القول الثالث للشوكاين يف كتابه 
  ١٤٤.منع بعضهم من العمل بالضعيف مطلقاً وهو احلق: تعقب الشوكاين يف قوله

ظاهره التوافق مع أهل العلم قدمياً < كشف الشبهات>كالم آخر للشوكاين يف 
  ١٤٥........................................................................وحديثاً

  ١٤٦......نقله، واجلواب عنه< نزل األبرار>وكالمه يف كتابه صديق حسن خان 
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٢٦٩ املوضوعات فهرس

توجيه النظر إىل أصول >هو الشيخ حممد طاهر اجلزائري صاحب : الرجل الثالث
  ١٤٨.......، عرض الشيخ للمسألة يف كتابه، ومناقشته، واجلواب عن ذلك<األثر
< الباعث احلثيث>الشيخ أمحد حممد شاكر، ونقل أقواله من كتابه : الرابع
  ١٥٠......................................................................اقشتهومن

ناصر األلباين يف مقدمات عدد من كتبه، ومحله راية إهدار الضعيف : اخلامس
  ١٥٤......وإلقائه يف سلة وسلسلة واحدة مع املوضوع، عرض أقوال ومناقشته

  ١٥٥............................نسف هذا الرجل لعلماء صدر األمة بكالم خطري
ر عن تدوين السنة من أواخر عص< مقدمة الفتح>نقل قول احلافظ رمحه اهللا يف 

  ١٥٧...................................................التابعني إىل عصر البخاري
  ١٥٩......نقض ادعاءات األلباين على بعض األئمة يف ردهم احلديث الضعيف

انتشار بعض املفاسد العقدية والتشريعية إمنا هو من سوء التطبيق العملي ومثال 
  ١٦٠...........................................................................ذلك

  ١٦٢.................مسلم وشرح ذلك< صحيح>تصحيح نقلٍ لأللباين نقله عن 
  ١٦٣.. نهجية يف مقدمة صحيح اجلامع الصغري لأللباينبيان أهم األوهام العلمية وامل

اإلمام أمحد بن حنبل يعمل حبديث اختاذ املصلي سترة بني يديه مع ضعف 
  ١٦٦.......................................................................احلديث

سرد أمساء من نسب إليهم عدم العمل بالضعيف وتفنيد هذه : املبحث الثاين
  ١٦٩........................................النسبة

  ١٦٩..ف مطلقاًسرد أمساء من نسب إليهم عدم العمل بالضعي: املطلب األول
  ١٧١.............تفنيد هذه النسبة إىل كل واحد منهم بالتفصيل: املطلب الثاين

  ١٧١.، ومناقشة هذا النقل<عيون األثر>حيىي بن معني نسب إليه هذا يف مقدمة 
  ١٧٤......................اإلمام أمحد بن حنبل واحلديث عن مذهبه من جهتني
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٢٧٠ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

  ١٧٧.........صالة التسبيح، واالقتصار على ضربة واحدة يف التيمم عند أمحد
النوافل والفضائل ال يشترط فيها صحة احلديث، وكذلك : قول ابن قدامة

  ١٧٨...................................................................املكروهات
استظهار القامسي، والكوثري عدم العمل بالضعيف عند البخاري ومسلم، 

  ١٧٩ ـ ١٧٨.........................................................ومناقشة ذلك
  ١٨١....................األخبار عند مسلم ثالثة أقسام، وبياا، ونفي ذلك عنه

< الكفاية>وما نقله عنه اخلطيب يف اإلمام حيىي بن حممد بن حيىي الذهلي 
  ١٨٢....................................................وفهم بعض الباحثني ذلك

الرازيون الثالثة، أبو زرعة، وأبو حامت، وابنه، وتوضيح قوهلم، والتعجب من 
  ١٨٣.............................................................الفهم اخلاطئ له

.. ال أدري البلية منه أو من أبيه: <اروحني>ابن حبان وقوله يف كتابه 
  ١٨٤..............................وتوضيح اللبس الذي حصل يف الفهم اخلاطئ

وهو يف األخالق واآلداب، وفيه عمله < روضة العقالء>ابن حبان صاحب كتاب 
  ١٨٥.....................................................................بالضعيف

معامل >اإلمام اخلطايب نسب إليه ذلك اعتماداً على كالم له طويل يف كتابه 
  ١٨٧..........................................................وال شيء فيه< السنن

، تلخيصه وتعقب <الفِصل>أبو حممد ابن حزم نسب إليه ذلك لكالم قاله يف 
  ١٩٠...........................................................................ذلك
وهو كتاب أديب غزيل، أخرجه عن طوره < طوق احلمامة>بن حزم كتاب ال

  ١٩٢.........................................................................وطوقه
إن الضعيف ال يعمل به مطلقاً، وما نقل عنه أيضاً من : أبو بكر ابن العريب وقوله

  ١٩٣...........................................نقول أخرى، بياا واجلواب عنها
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٢٧١ املوضوعات فهرس

  ١٩٨.......على عدد من العلماء، وجواب ذلك< إرواء الغليل>استدراكات يف 
  ١٩٩.......................................لواقع العلمي لكل إمامضرورة معرفة ا

  ٢٠٠..ما سجله ابن حجر من مالحظة على ابن العريب من خالل تصور اجلانب العلمي
وما ذكره عن < الباعث على إنكار البدع واحلوادث>أبو شامة املقدسي وكتابه 

  ٢٠١....................................................................ابن عساكر
  ٢٠٢........................السخاوي ينبه إىل أن يف لسان أيب شامة حدة وشدة

النظر يف بعض كتبه األخرى : أيب شامة فيما حنن فيهمما يفيد يف معرفة وجهة 
  ٢٠٣..............................................................كاجلهر بالبسملة

ض لذلك يف  راقتضاء الصراط >و< جمموع الفتاوى>اإلمام ابن تيمية ع
  ٢٠٤.....................................................................<املستقيم

والتعليق عليه < جمموع الفتاوى>نقل كالمه من املوضع األول يف 
  ٢٠٤.....................................................................وتوضيحه

  ٢٠٨.... والتعليق عليه< جمموع الفتاوى>نقل كالم ابن تيمية من املوضع الثاين من 
  ٢١٢......................................................خالصة كالمه رمحه اهللا

  ٢١٧...................<اقتضاء الصراط املستقيم>تلخيص كالم الشيخ يف كتابه 
أمنوذج >اجلالل الدواين ممن نسب إليه رد العمل باحلديث الضعيف يف كتابه 

  ٢١٩ ـ ٢١٨.........................، نقل هذا الكالم واملالحظات عليه<العلوم
  ٢٢١.......مسائل أخرى تتعلق باحلديث الضعيفيف بيان : الباب الرابع

  ٢٢٣.......................املسائل الثالثة اليت تكلم عليها ابن الصالح يف كتابه
  ٢٢٤.......إطالق الضعف على حديثٍ بناءً على إسناد معني له: املسألة األوىل

  ٢٢٤.........................ضرورة متييز الباحث بني احلكم اإلجيايب والسليب
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٢٧٢ حكم العمل باحلديث الضعيف بني النظرية، والتطبيق، والدعوى

  ٢٢٧.........به بيان ضعفهحكم العمل به، وهل يلزم املتحدث : املسألة الثانية
ما هي الصيغة اليت يذكر ا احلديث الضعيف صيغة اجلزم أو : املسألة الثالثة

  ٢٢٨.............................................................صيغة عدم اجلزم
الزمنية والعلمية : ضرورة التمييز بني املصطلحات العلمية واعتباراا

  ٢٢٩...................................................................والشخصية
فيما هو ضعيف عرف طارئ، وينظر فعل البخاري والترمذي < روي>استعمال 

  ٢٣٠.....................................................................ألمثلةمع ا
فيما هو ضعيف، ومن اخلطأ ترتيله < روي>اصطالح املنذري على استعمال 

  ٢٣٣................................................................على عامل آخر
  ٢٣٤.ووقوعه يف هذا اخلطأ الفاحش، واجلواب عنه< صالة التراويح>األلباين وكتابه 

هل جيب على العامل أن يقرن ذكر احلديث الضعيف ببيان ضعفه؟ جواب 
  ٢٣٧..............................................................العلماء عن ذلك

  ٢٣٨....................<صحيح الترغيب والترهيب>تباس وقع يف مقدمة بيان ال
فاذكره بصيغة اجلزم، ويقبح فيه : أما الصحيح: <التدريب>قول السيوطي يف 

  ٢٣٩.........................صيغة التمريض، وبيان أن القبح هنا علمي صناعي
  ٢٤١...............................................................فهرس املصادر

  ٢٦٣..........................................................فهرس املوضوعات
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